
Deltagernes umiddelbare forventninger til
UdviklingsRum 2021-22
(Opsamling på input fra JamBoards udfyldt af de enkelte deltagere i forbindelse med dialog i
grupperum)

Forventninger til FORM
- At vi får et fælles fagligt sprog omkring emnet: naturfag.
- Inddragende processer
- Vekselvirkning mellem oplæg, drøftelser i grupper og drøftelser i egen kommunegruppe.
- Inspirerende oplæg. Videndeling på tværs. Lære af andre kommuners erfaringer.
- Sparring og dialog om indsatser på forvaltnings, skole og undervisningsniveau

(Ikast-Brande)
- Vekselvirkning mellem oplæg og samtaler. Lokale indsatser sideløbende
- Vil gerne have en anden kommune som man kan sparre tættere med. (Hvidovre)

Forventninger til INDHOLD
- Ny viden og inspiration
- Procestips til inddragende processer hjemme : Vi spørger dem "der har fingrene i mulden"
- Inspiration til hvordan vi får lavet et godt kommunikationsværktøj/visuelt landkort til:

"Hvordan arbejder vi med naturfag i Ishøj kommune?"
- Det er godt at se og høre om praksis-eksempler på, hvordan naturfagsstrategier udmøntes.
- Inspiration til udmøntning og forankring lokalt af den vedtagne naturfagsstrategi.
- Gerne ideer til implementering af strategi. (Hvidovre)
- Fælles inspiration til forankring af naturfaglige projekter. Videndeling. Sparring i gruppen

eller fælles.  Udvikling af lokale naturfaglige projekter.
- Hvordan kan jeg som leder være med til at skabe et fælles sprog på tværs af vores

dagtilbud i Ishøj kommune og sparre med andre kommuner
- Forskningsmæssigt overblik/baggrundstæppe - hvad virker?
- Naturfag i relation til teknologiforståelse, erhvervslivet og dannelse (Ikast-Brande)
- Sparring og inspiration til udvikling af naturfagsundervisning kommunalt
- Hvordan styrker vi elevernes interesse og udbytte i naturfagene? (Ikast-Brande)
- Åben skole, innovation og entreprenørskab. (Hvidovre)

Forventninger til EGET UDBYTTE/BIDRAG
- Jeg håber at jeg bliver klogere på, hvordan der arbejdes strategisk med at styrke naturfag i

andre kommuner.
- Inspiration og vidensdeling
- Inspiration
- Ny viden og inspiration til arbejdet med naturdannelse
- Inspiration og vidensdeling
- Sparring og videndeling

Forventninger til KOMMUNENS UDBYTTE/BIDRAG
- Input og feedback på arbejdet med udvikling og implementering af en strategi. (Hvidovre)
- Få gode ideer til at komme i gang med fx netværk og nye tiltag i kommunen. Vi vil lægge os

tæt op af den nationale og ikke selv udvikle - vi har haft (Silkeborg)



- Vi får udviklet en strategi for naturfag og derved øge udbytte af naturfagene
(Vesthimmerland kommune)

- Vi vil gerne på sigt have en politisk vedtaget naturfagsstrategi for Jammerbugt Kommune
- Udarbejdelse af kommunal naturfagsstrategi/politik
- At få indspark til udvikling af naturdannelsesstrategi i kommunen (Furesø)
- Få ideer til vores STEM-strategi gennem sparring med andre kommuner. (Hvidovre)
- Fortsat udvikling af naturfagsnetværket til understøttelse af lokale indsatser med øget

læringsudbytte for vores elever som mål.
- Udvikle den praktiske vinkel i naturfagsprøven til fordel for elevernes faglige forståelse
- Styrke elevernes interesse og udbytte af naturfagene (Ikast-Brande)
- Styrkelse af den naturfaglige undervisning - fokus på rekruttering til fremtidige

lærerstillinger og fokus på erhvervslivets efterspørgsel lokalt
- Stærk naturfaglig profil
- En strategi for Vesthimmerlands Kommune- med en rød tråd / netværk / kompetenceløft /

afdækning af læringsmiljøer.
- Fælles sprog på langs - den røde tråd
- At få naturfagene gjort mere synlig i kommunen. Arbejdet med progression fra dagtilbud til

udskoling.
- Skabe rød tråd og sammenhæng i mange forskellige indsatser i Aabenraa Kommune.
- At dagtilbud, skoler, naturfagsvejlederne, naturfagskoordinatorer, konsulenter og

naturcenter alle spiller en aktiv rolle i at holde den røde naturtråd stram fra 0-18 år (Ishøj)
- Når vi er færdige, har vi klarlagt og kortlagt naturfagsindsatser/muligheder/uddannelse mv.

fra 0-18 år og ikke mindst visualiseret det. (Ishøj)
- Være med til at fjerne "frygten`" for naturfag i dagtilbud
- Det er fint med et netværk til andre kommuner, hvor man kan få inspiration og vende ideer

og udfordringer.
- Dele ud af de erfaringer vi allerede har gjort på Naturfagsområdet.


