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Hvidovre kommunes arbejde med naturfag

Byøkologisk 
Naturcenter Quark

1995/2014
Hvidovre kommune

❏ Eksternt 
læringsmiljø

❏ Har spillet en 
central rolle i 
udvikling af 
naturfag på 
skolerne

❏ Naturfags-
konsulent for 
skolerne

Science 
kommune

2008-2011
Landsdækkende, 25 
kommuner deltog

❏ Møderække for 
vejledere

❏ Sciencegange på 
skolerne

❏ ca. 300 besøg 
på Quark

❏ Skolerne 
samarbejder 
med uformelle 
læringsmiljøer,

❏ Velfungerende 
naturfagsteams 
på skolerne

Klimakommune

2008-2021
Landsdækkende 

❏ Sikre energi-
besparelser og 
skabe 
opmærksomhed 
omkring miljø og 
klima

❏ Klimaudfordring
en

❏ Undervisnings-
materialer

❏ Klimapuljen

Grøn 
Generation

2015
Landsdækkende, 10 
kommuner deltog

❏ Samarbejde på 
tværs af 
forvaltninger

❏ Bygge videre på 
de gode tiltag i 
kommunen

❏ At alle skoler 
skal have "Grønt 
Flag"

❏ Indarbejde Den 
Grønne 
Læseplan

Talenthold

2013
Hvidovre kommune

❏ Målrettet dygtige 
og særligt 
motiverede 
elever, der kan 
have udbytte af 
et særligt, 
tilrettelagt, 
fagligt program.

❏ Matematik, 
science, 
Robotteknologi



Hvidovre kommunes arbejde med naturfag

Newton Room

2013/2015
Eksternt læringsmiljø
❏ ca. 110 besøg 

om året
❏ Naturfag og 

teknologiforstå
else

MatMobilen

2020
Eksternt læringsmiljø
❏ ca. 450 besøg 

om året
❏ Ude 

undervisning 
med fokus på 
undersøgende 
arbejde i 
matematik og 
n/t



Møderække

Fokus har været på 

❏ Etablering af rød tråd for naturfag på skolerne
❏ Kortere kurser for naturfagslærere
❏ Vidensdeling mellem naturfagsvejledere/koordinatorer
❏ 9 skoler har Grønt flag
❏ Lokale tiltag: fagteam på alle skoler, talenthold, udeskole, etablering af haver, 

innovationsprojekter med naturfag som fokus mm.



Mange eksterne tilbud til skolerne



De sidste 1½ år har der været særligt fokus på
❏ Samarbejde på alle niveauer på skolerne
❏ Støtte og udvikle naturfagsvejledernes/koordinatorernes funktioner
❏ Udvikle den naturfaglige kultur på skolerne
❏ Kompetenceløft af naturfagslærere i form af f.eks. kurser, 

inspirationseftermiddage, input til fagteammøder på skolerne
❏ Deltagelse i SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik og n/t
❏ Kombinationsansatte konsulenter i SKO inden for matematik, naturfag og 

teknologiforståelse 



Fokus i fremtiden

❏ Arbejde på at udvikle en matematik- og naturfagsstrategi
❏ Styrkelse af samarbejdet på alle niveauer inden for naturfag
❏ Kompetenceudvikling af naturfagsvejledere
❏ Kompetenceudvikling af naturfagslærere f.eks. ved inspirationseftermiddage 

og korte kurser
❏ Vidensdeling på tværs af skolerne
❏ Samspil mellem naturfag og erhvervslivet

Fremtiden


