
Opsamling
på det nationale naturfagskoordinatormøde 2021

Tak for et super godt møde!

Endnu engang har vi været samlet til et godt nationalt netværksmøde. Denne
gang var vi i Ringkøbing med besøg på oplevelsescenteret Naturkraft og et
særligt fokus på “Udeskole”.

Materialer og yderligere information
Materialer fra dagen kan findes på astra.dk/forankring/koordinatorer/aktiviteter.
Hvis I har brug for flere af de Astra-publikationer, der lå i mapperne, så grib fat i
jeres regionale Astra-konsulent.

Hvis I har spørgsmål til Naturkraft, så tøv ikke med at tage fat i Pernille
Borggaard pb@naturkraft.dk eller Michael Solgaard ms@naturkraft.dk

https://astra.dk/forankring/koordinatorer/aktiviteter
mailto:pb@naturkraft.dk
mailto:ms@naturkraft.dk


Mads Bølling har foruden hans oplæg også sendt nogle links og hertil skriver
han følgende:

“Til de der er interesserede, så der er yderligere to steder at finde inspiration:
for det første, udeskole-didaktikhæftet, Viden i Virkeligheden.
For det andet, hvis man er interesseret i udeskole for elever særlige behov, så
anbefaler jeg at læse denne artikel fra Videnscenter om handicap. Det er en
didaktisk vejledning der også kan være til inspiration i almendidaktiske
spørgsmål om klasseledelse i uderummet: Inklusion af børn med særlige behov
i Udeskole”

Formiddagens oplæg
Årets tema for koordinatormødet var naturfagskoordinatorens arbejde med
udeskole. Vi brugte DOP-modellen sammen med Naturfagskompasset til at
komme godt rundt om temaet. De tre bogstaver i DOP-modellen repræsenterer
hhv. et Didaktisk, Organisatorisk og Politisk perspektiv og her havde vi oplæg
fra hhv. en forsker, en naturfagskoordinator og en lokal politiker.

Kommunerne fortæller
Seks kommuner bidrog med fortællinger om, hvordan de arbejder med
udeskole. Desuden fortalte naturfagskoordinator Inge Christensen fra
Albertslund om foreningen UdeskoleNet. Fortællingerne dannede udgangspunkt
for en spændende videndeling, hvor alle kommuner kunne bidrage med
spørgsmål og erfaringer “hjemmefra”.

Herunder kan I i overskriftsform finde de syv fortællinger samt
kontaktoplysninger, hvis I ønsker yderligere information.

Rødovre
“Fra kulturændring til skemaændring.
Erfaringer med lokal udeskoleudvikling.”
Naturfagskoordinator Anne Mette Glarbo Sieber,
mail: cn24348@rk.dk

Albertslund/Nationalt
“Foreningen UdeskoleNet”
Naturfagskoordinator Inge Christensen,
mail: inge.christensen@albertslund.dk

Silkeborg
“Udeskole - er skoleledere interesseret?
Hvad vil vi tilbyde skoler i Silkeborg?”
Naturfagskoordinator Søren Lumbye,
mail: slj@silkeborg.dk

https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/PDF-filer/udeskole_printnet_final.pdf
https://videnomhandicap.dk/da/vores-temaer/inklusion-i-skolen/inklusion-af-born-med-saerlige-behov-i-udeskole-i-almenskolen/
https://videnomhandicap.dk/da/vores-temaer/inklusion-i-skolen/inklusion-af-born-med-saerlige-behov-i-udeskole-i-almenskolen/
mailto:cn24348@rk.dk
mailto:inge.christensen@albertslund.dk
mailto:slj@silkeborg.dk


Dragør
“Udeskolekoordinator og udeskolelærere og samarbejdet med
naturfagskoordinatoren og ungdomsskolen”
Naturfagskoordinator Mette Elizabeth Hansen,
mail: Metteelizabeth@gmail.com

Herning
“Udeskole på den kommunale naturskole – med udgangspunkt i et
konkret forløb.”
Naturfagskoordinator Laila Gottenborg Lauridsen,
mail: cblll@herning.dk

Bornholm
“Grøn dannelse som det nye sort”
Naturfagskoordinator René Larsen,
mail: rene.larsen@naturbornholm.dk

Ringsted
“Udeskolebaser og åben skole”
Naturfagskoordinator Anne Katrine Blond,
mail: ankbl@ringsted.dk

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen
Som nævnt er målgruppen for arrangementerne skoleledelse sammen med
naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner fra skolerne samt jer som
naturfagskoordinatorer. Der er den 13. september sendt en invitation fra Børne-
og Undervisningsministeriet til alle skoler, og I er meget velkomne til at følge op
og måske “prikke lidt” til skolerne. De tre arrangementer findes i
naturfagskoordinator-kalenderen. I er velkomne til at tage fat i jeres regionale
Astra-konsulent, hvis I gerne vil vide, hvem fra jeres kommune, der allerede er
tilmeldt.

Vi ses i januar - og til kompassamtaler
Som vi nævnte, så er der regionale naturfagskoordinatormøder i januar 2022.
Se i kalenderen, hvornår mødet er i din region. Vi ses forhåbentlig også på Big
Bang-konferencen d. 6.-7. april 2022 - og vi ses i hvert fald til kompassamtaler
og anden sparring ude i kommunerne sammen med jer.
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