
Spørge- og samtaleguide til
udarbejdelse af
funktionsbeskrivelse (Vers. 2)

Denne guide er udviklet af Astra med input fra mange af netværkets
naturvidenskabskoordinatorer. En naturvidenskabskoordinators opgaver
vil variere fra gymnasium til gymnasium. Overordnet skal koordinatoren
dog bidrage til udvikling af undervisningen i de naturvidenskabelige fag
ved at styrke samarbejdet mellem de naturvidenskabelige lærere på
skolen. Guiden indeholder ni temaer, der alle eksemplificeres yderligere
ved hjælp af stikord. Guiden er ikke nødvendigvis udtømmende. Om der
skal mere eller mindre med i funktionsbeskrivelsen afgøres af det enkelte
gymnasium.

Spørgsmål til fælles refleksion Stikord til samtalen kunne være:

Hvad kickstartede ønsket om en
naturvidenskabskoordinator (NVK)?

● Samarbejde med grundskolers
naturfagsvejleder eller
kommunens
naturfagskoordinator?

● Naturfaglig dannelse og
uddannelse?

● Hyrdebrevet fra Børne- og
Undervisningsministeriet og
Astra?

● Gymnasiets strategi?
● ...

Hvad er det/de overordnede formål
med en NVK-funktion?

● Samarbejdet mellem de
naturvidenskabelige lærere
(læringsfællesskab)?

● Udvikling af gymnasiets
naturfaglige kultur?

● Styrke overgange?
● Naturvidenskabelig

talentudvikling?
● Elevmotivation?
● ...
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Hvilke opgaver har NVK internt på
gymnasiet?

● Bindeled ml. ledelse og lærere?
● Særlige indsatser, projekter og

undervisningsforløb?
● Udvikling og implementering af

strategier?
● Samspillet mellem lærerne,

teamsamarbejde,
læringsfællesskaber m.v.?

● Sparring og vejledning af lærere?
● ...

Hvilke opgaver har NVK som
involverer samfundet uden for
gymnasiet?

● Virksomheder?
● Grundskoler og

naturfagsvejledere?
● Den kommunale

naturfagskoordinator?
● Videregående uddannelser og

forskningsinstitutioner?
● …

Hvem skal NVK dele sine erfaringer og
sparre med omkring sine opgaver?

● Ledelsen?
● Andre koordinatorer og

faggrupper?
● Faggruppeledere?
● BUVM og Astras netværk for

naturvidenskabskoordinatorer?
● ...

Hvordan er NVKs formelle relation til
ledelsen?

● Hvem er NVKs nærmeste leder?
● Mødeinterval og varighed?
● Løbende mødedokument?
● Dagsorden og referat?
● ...

Hvordan sættes mål for funktionen
som NVK?

● Ophæng i gymnasiets strategi på
naturfagsområdet?

● Fælles måludpegning af
ledelse/nvk?

● Inddragelse af faggrupper?
● Evaluering?
● ...

Udformning og opdatering af
funktionsbeskrivelsen?

● Denne guide?
● Eksempler på

funktionsbeskrivelser på
Astra.dk?

● Dialog ml. NVK og ledelse?
● Funktionsbeskrivelsen

genbesøges med fast interval?
● ...
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Hvordan besættes stillingen, evt.
budget og hvilket timetal følger med
stillingen?

● Fast stilling/opgave?
● Stillingen slås op med et fast

interval?
● Funktionen deles ml. flere

personer?
● Timetal - passende til stillingens

formål, opgaver og mål?
● Følger der et budget med

naturvidenskabskoordinator-
funktionen?

● ...
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