
 
 

Sted: Mødet foregik online - link og kuvert med mødemateriale blev tilsendt før mødet. 

Opsamling  

20. januar 2021 kl. 11.45 - 16.00 

Regionalt naturfagskoordinatormøde i Region 

Hovedstaden. Temaet for mødet er netværk.  

 

Herunder følger en kort opsamling på det regionale netværksmøde for 

naturfagskoordinatorer i hovedstadens kommuner. Se også slides og 

øvrige materialer fra mødet. 

 

Velkomst 

Vi mødtes i ZOOM, og efter en kort teknisk tjek ind var der velkomst til “de nye 

ansigter” i flokken Talita (Gladsaxe), Charlotte (Hvidovre), Nina (Region 

Hovedstaden) og Louise (Vallensbæk) og introduktion til dagen. Vi fik blandt 

andet gang i Marias Rejse og de tilsendte chokolader. 

 

Netværk 

Punktet indeholdt et oplæg om netværksbegreber og en forventningsafstemning 

om Astras naturfagskoordinatornetværk. Deltagerne arbejdede i en Padlet, som 

jeg har taget et skærmdump af her, og som I kan finde ved at følge dette link.

https://padlet.com/ebw/rtsrjakl7052agsf
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Vi fandt også en heldig lytte-bingo-vinder, nemlig Dorthe fra Tårnby, der vandt 

en gratis billet til Big Bang-konferencen 2021. Tillykke 👏. 

 

Videndeling om kommunale netværk 

Med baggrund i de tilsendte netværksbegreber og en interview- og samtaleguide 

hørte vi først om Hvidovres skolenetværk, som Daniel fortalte om i et kort 

interview. Herefter drøftede grupper på tværs af kommunerne selv netværk og 

betydningen af netværk på naturfagsområdet.  

 

Nyt fra Region Hovedstaden 

Nina fra Region Hovedstaden fortalte om den STEM-indsats, der er i gang, og de 

kriterier, der er sat op for aktiviteterne. Læs mere på dette link og kontakt gerne 

Nina, hvis I har spørgsmål eller idéer, I vil vende med hende. I finder en oversigt 

over de projekter, der allerede har fået midler, på dette link. Det er muligt for jer 

som naturfagskoordinatorer at komme med i ansøgninger om midler i fremtidige 

annonceringer, hvis der er tale om et samarbejde med en eller flere 

ungdomsuddannelser (som skal stå som ansøgere). I kan også bruge viden om 

Region Hovedstadens STEM-projekter til at samarbejde med gymnasier i jeres 

kommune om fælles indsatsområder, hvor gymnasiet/erhvervsskolen formelt set 

indgår i et projekt, mens kommunen afholder udgifterne for grundskoleområdet. 

 

Videndeling 

I videndelingsrunden mødtes I i mindre grupper omkring virtuelle kompasser og 

drøftede, hvad I er optagede af og hvad I har brug for sparring på i jeres 

funktion som naturfagskoordinatorer. I kan genfinde jamboardet her. 
 

Nyt fra Astra, evaluering og afslutning 

Under punktet nyt fra Astra var der forskellig information fra Astras programmer 

og projekter, se slideshowet for links og info. Efterfølgende evaluerede I mødet 

og gav især udtryk for, at det var gavnligt at tale med hinanden om jeres 

spændende og komplicerede naturfagskoordinatoropgave. 

 

Tak for et rigtig godt møde med alle jer 

- kh. Elzebeth 

 

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/uddannelse/fremtidens_kompetencer/Sider/STEM.aspx
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Stor-satsning-p%C3%A5-tekniske-og-naturvidenskabelige-kompetencer.aspx
https://jamboard.google.com/d/1iObZMkj6eunQbSowMqzJaiVvTCfois-SLFx8GB0o9qs/edit?usp=sharing

