
Opgave til Udviklingsrum-møde nr. 2, Silkeborg Kommune

A)
Hierarkisk oversigt over organisering: Silkeborg Kommune > Skoleafdelingen
> Pædagogisk praksis og læring (PPL) > Team åben skole og praksisfaglighed
> Aqua Naturfagscenter

Vi (Søren og Morten) sidder fysisk på Aqua Naturfagscenter, som ligger i
tilknytning til Aqua Akvarium og Dyrepark. Aqua Naturfagscenter er et
samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aqua Akvarium & Dyrepark, hvor
Aqua-ansatte hovedsageligt servicerer lejrskoler fra andre kommuner, og vi i
kommunen tager os af opgaver, der vedrører kommunens egne skoler,
herunder formidling, lærerkurser, udviklingsprojekter m.m.

Teamets mandat: Vi er ansatte i Team åbenskole og praksisfaglighed på
naturfagscentret som henholdsvis naturvejleder og naturfagskonsulent, og vi
er en del af et relativt stort PPL med ca. 80 ansatte. Det betyder, at vi er
underlagt forskellige arbejdsbetingelser dels administrativt og dels politisk, vi
er i hele PPL ansat til at hjælpe skolerne med at yde den bedst mulige
undervisning. Vi har ikke på egen hånd det store mandat, men der er
opbakning til fra nærmeste leder, at vi deltager i denne omgang af
udviklingsrum. Indtil videre er vores kommunikationsveje til skolerne ret
begrænsede, men forhåbentligt kan det ændres i nær fremtid.

B)
Ønske: Vi vil gerne have etableret et lokalt (naturfags)netværk, som til dels
tager udgangspunkt i det at drive udeskole, men også et netværk for alle
naturfagslærer i Silkeborg.

Hvad skal forandringen føre til: Forandringen skal føre til et tættere
samarbejde på tværs af skoler og andre aktører i folkeskolen, således vi får et
fasttømret og godt etableret samarbejde naturfagslærere imellem. Effekten
skal også gerne være få etableret fysiske muligheder/rammer for udeskole på
de skoler, der er interesseret i dette og yde hjælp til at arbejde med udeskole.

Hvilken forandringer skal målgruppen mærke? Lærerne skal kunne mærke, at
de er forbundet med andre naturfagslærer på andre skoler, og at de har let
adgang til de eksterne ressourcer, der allerede findes i kommunen - men som
for nogle er svære at få øje på.
Der skal være flere lærere og elever, der oplever udeskole på egen krop og
kan drage fordel heraf.


