
Opsamling
25. januar 2022 kl. 11.30 - 16.00
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Region
Hovedstaden.

Endnu engang tak for et godt møde med jer
naturfagskoordinatorer - og tak til Naturcenter Nyruphus, der
lagde skønne rammer til netværksmødet. Her følger en kort
opsamling på mødets indhold - alle præsentationer mv. er at finde
på astra.dk under “tidligere aktiviteter”.

Endelig sammen i samme rum igen! Stemningen var god, efterhånden som
naturfagskoordinatorer fra Region Hovedstadens kommuner dryppede ind fra
solskinnet i Helsingør og begyndte “drop ind-frokost og uformelt
netværkssamvær”.

Vi hilste vi på hinanden ved programstart og fortalte, hvad vi havde glædet os til
ved netværksmødet. Vi fik præsenteret nye naturfagskoordinatorer i flokken
samt vores nye forankringschef Bo Lykke Fredsgaard, og derefter tog vi en kort
indflyvning til formål og mål med dagens netværksmøde samt “Nyt fra Astra”.
Herunder kom Jens Juelsgaard på visit for at fortælle mere om NAFA-projektet,
der allerede rekrutterer interesserede kommuner til det kommende skoleår (men
også til de følgende).

Derefter var det tid til en tur udenfor for at videndele om udeskoleindsatser på
baggrund af det nationale naturfagskoordinatormøde i Ringkøbing-Skjern
kommune i oktober 2021. Vi brugte DOP-trekanten til en videndelingsproces.

Sted: Mødet foregik på Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune

https://astra.dk/forankring/koordinatorer/aktiviteter


Vi fik også lejlighed til at opleve et inspirerende sanserum og Naturcenter
Nyruphus’ solbeskinnede omgivelser.

Efter en kort pause satte vi kompassamtalerne under lup. Resultaterne af
undersøgelsen “Udvikling af et sprog for kommunale naturfagsindsatser” blev
præsenteret, og vi drøftede, om vi kunne genkende de tre hypoteser:
● Kompassamtalerne understøtter udviklingen af et fælles sprog for

naturfaglig kultur på forvaltningen.
● Kompassamtalerne giver anledning til refleksion over og

igangsættelse af konkrete handlinger.
● Kompassamtalerne og naturfagskompasset understøtter

naturfagskoordinatorens position i forvaltningen, således at
naturfagskoordinatoren får mulighed for at bidrage til ledelsen af
naturfagsudviklingen både i forhold til naturfagslærere,
forvaltningsniveau og kommunalpolitikere.

Hele artiklen kan findes i højre side af denne side.

Deltagerne drøftede, hvordan de forbereder og efterbehandler
kompassamtalerne, og derefter var det tid til selv at prøve kræfter med
spørgeguiden til kompassamtaler, som var blevet opdateret og gjort klar til
offentliggørelse i dagens anledning.

Mødet fortsatte med videndeling blandt naturfagskoordinatorer om
arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at
understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur. For første gang havde det
været muligt at melde udfordringer ind på forhånd, og dette var et velfungerende
indholdselement, som vi aftalte at fortsætte med på de kommende møder.
Afslutningvist evaluerede deltagerne, og som altid betonede I værdien af
videndeling med hinanden og det relationelle fællesskab blandt
naturfagskoordintorerne.

Vi ses forhåbentlig d. 5. april til det nationale netværksmøde for
naturfagsvejledere og d. 6.-7. april 2022 til Big Bang-konferencen
- begge dele i Odense Congress Center.

Sæt også med det samme X i kalenderen d. 25. maj 2022, hvor vi
holder det kommende regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i Hovedstaden (og meld dig gerne som
vært for mødet, hvis du har lyst til at vise din kommune frem).

Sted: Mødet foregik på Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune

https://astra.dk/forankring/naturfagskompas

