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Astras forventninger til
naturfagskoordinatorer
Facilitere en værdiforøgelse mellem
deltagerne
vi giver de gode ideer/tiltag ude fra den
virkelige verden tilbage til Astra. At Astra
formidler videre til netværket.

Støtte op om tiltag ude i kommunerne
Det kan være hjælp til udarbejdelse af en naturfagsstrategi, give
feedback på strategien mm.

Sortere i informationsstrøm
Hvad er vigtigt for os kan være svært at vurdere og derfor ville
det være godt om Astra gør dette, da Astra følger med på en lidt
støre skala. Lave en faglig vurdering.

Faglig opdatering
Forpligtende deltagelse (herunder til- og framelding)

Hvad skal man være opmærksom på at nye tiltag. Hvad kommer
der fra øvrige aktører fx forskning, ministerium osv.

Løbende respons på møder og aktiviteter, så de blivende
opfattes som relevante

Faglig inspiration og sparring.
Vi står ikke alene - vi er en del af et større fællesskab :-)

Naturfagskoordinatorernes
forventning til Astra
Styrke det relationelle netværk i et
fortrolighedsrum
Hjælpe netværkets deltagere til at være
ajour med ny viden indenfor det naturfaglige
felt
at kunne indkalde en Astra person til at
deltage i et fagligt møde med ens netværk
eller et politisk udvalg
At Astras tiltag og inspiration osv. kan
bruges konstruktivt op ad i
forvaltningen/centret til at understøtte ens
arbejde.

Møder, der indeholder aktiviteter i overensstemmelse med
formål og mål for netværket

Netværkets deltageres
forventninger til hinanden
Kontinuerligt fremmøde for at skabe
relationer, som igen giver viden og værdi
Bidrage med det
kommunale/hverdagsperspektivet.
Hvad er muligt i vores hverdag på kommunale- og skoleniveau?
ERFA.

Gode sparringspartnere
Udviklingsmæssigt.

Åben vidensdeleling

eller at man kan søge til fx uge 39

Man deler udfordringer og gode erfaringer

Overblik - fugleperspektivet

Netværk opbyggelse
Få inspiration fra hinanden og få kontakter som man kan trække
på i en kommune.

Generelle betragtninger
netværket kan skabe et trygt forum hvor
man både kan sparre og inspirere hinanden,
men også dele udfordringer og tvivl i
arbejdet.
Utrolig vigtig at alle er klar på at byde ind
når der skal videndeles i netværket

Astra/Elzebeth er god til at have det store overblik (meta) og
fremhæve de aktuelle temaer og udviklingsarbejder der er i de
forskellige kommuner og får taget det op i netværket.

har vi en lukket facebookgruppe i stil med
Naturvejlederne? uvidenhed måske fra
vores side????
I "værdien for sponsorerne", kunne vi godt
tænke os, at det fremgik at Astra også får
noget input til deres arbejde fra deres
samtaler med os. Altså sådan rent
indholdsmæssigt. Hvis I da gør det? Men
det er nu vores indtryk.

hjælp til fondsansøgninger
※※※※※※

