
Hvordan gøres en kom
m

unal naturfagsstrategi 
til et væ

rdifuldt væ
rktøj for skoleledere ?   

? 



Hvem
?

Årgang 1955
Læ

reruddannet 1979 
Skoleleder 1988-1998
Konsulent skolelederforeningen 1998-2000
Skolechef/chef U

ddannelse&
Læ

ring 2000 – 30/4 2017
4 voksne børn 
7 børnebørn 2 ½

 - 13 år, de 6 er skolesøgende. 
M

EGET optaget af ledelse og børns læ
ring – banalt,                         

                                                             m
en…

…
. 

Alle elever skal sikres optim
ale betingelser for udvikling og læ

ring 

 



HVO
RFO

R en naturfagsstrategi? 

• Gym
nasiereform

en 2016: ”- skal der udarbejdes en  
  naturvidenskabsstrategi,  der sikrer bedre sam

m
enhæ

ng –   
  folkeskole – gym

nasiet – videregående uddannelser – 
  sam

m
enhæ

ng m
ed erhvervsliv…

”

• Generelt lavere resultater i naturvidenskabelige fag på  
  landsplan 



•Sam
m

en om
 naturvidenskab – anbefalinger til en national 

strategi

FO
RM

ÅL: - at styrke naturvidenskabernes bidrag til alle børn
                    og unges alm

endannelse 
                 - at frem

m
e børn og unges m

otivation for at væ
lge 

                   naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser 
                   og erhverv
- en styrket sam

m
enhæ

ngende faglighed i uddannelseskæ
den

 - kom
petenceløft i sam

spil m
ed naturfagsdidaktisk forskning

- forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne



•Anbefalinger fra rådgivningsgruppen

-Fagligt dygtigere pæ
dagoger og undervisere i      

 naturvidenskab

-den faglige fortæ
lling, styrkelse og udvikling  

 (kulturæ
ndring/ligevæ

gt) 

-Styrket nationalt engagem
ent og sam

arbejder på tvæ
rs

-Lokal prioritering, faglige netvæ
rk og overgange

 (alle kom
m

uner udpeger m
indst én naturfagskoordinator) 



Vejle Kom
m

une: 

•Glade og tilfredse elever, der trives ved at gå i skole 
• Foræ

ldrene glade for deres børns skoler 
• Gode skoler m

ed velkvalificeret personale   m
en ! 

 - for lav score i naturfag og m
atem

atik, socioøkonom
isk 

•Byrådets vision 2014: Vejle Kom
m

une vil have landets 
 bedste folkeskole m

ålt på faglige resultater og elevernes trivsel
•Politisk ønske om

 bedre faglige resultater i m
atem

atik   
  og naturfag.  - budgetforlig 2016. 



Budget 2016:  Et fagligt løft

-Klare krav: Bedre faglige resultater
-Inspiration fra O

ntario 
- Tid til uddannelse af læ

rere og pæ
dagoger 

Støttesystem
: 

•Tid til vejledere (skole) 1,5 m
io. 

•M
atem

atikkonsulent og sciencekonsulent  0,5 
m

io
•Sam

ling af læ
seindsats – alm

en og special 

Ledelsestid 
- Skal bruges til ledelse tæ

t på   3 m
io/år. 



Vejle Kom
m

une i tal: 

113.500 indbyggere – landets 6. største kom
m

une
- en kom

m
une i stæ

rk væ
kst og udvikling  

12.000 elever i folkeskolen 
28 folkeskoler på over 30 m

atrikler  
U

C Vejle 10 kl. 
U

ngdom
sskole 

O
m

a.
1600 m

edarbejdere på skoler og institutioner 
U

dannelse og Læ
ring -  budget godt 1 m

ia. kr. 



Gang i m
ange tiltag i Vejle 

-Resilient city (Rockefeller foundation)  
-Folkeskolereform

 / Skolen i Bevæ
gelse / Alle elever skal  

 blive så dygtige de kan.  
-Fab Lab Schools i sam

arbejde m
ed Århus, Silkeborg og 

 Kolding kom
m

uner  
-Lederudvikling m

ed bl.a. ledelse tæ
t på

-EIS
-Fluen på væ

ggen m
/ konsulenter fra O

ntario 
-Ø

get fokus på naturfag og m
atem

atik 
-Den gode overgang 
-Læ

sestrategi
-Professionelle Læ

rings Fæ
llesskaber 

-Etc etc …
…

…
…

…
…

…
 vigtigt at sam

tæ
nke/skabe sam

m
enhæ

ng



Ledelse af læ
ring

”Skolen flytter sig ikke fordi det er sagt eller skrevet, m
en først i det øjeblik 

skolens m
edarbejdere æ

ndrer praksis. U
den læ

rernes læ
ring flytter 

vi ikke noget som
 helst.  Skolens ledelse bliver derm

ed nøglepersonerne i 
denne praksisæ

ndring. For først når ledelsen tør åbne døren til forandring – 
først i det øjeblik æ

ndres praksis. ” Jensen, Ledelse og læ
ring, Kroghs forlag,1998

”Ledelsen skal støtte udviklingen af naturfagene. ” M
athiesen, Folkeskolen, 2018

”Ledelsens prim
æ

re fokus skal væ
re elevernes læ

ring. Der er lagt op til, at skole-
ledelserne skal fokusere m

ere på faglig ledelse og træ
kke m

ere på  evidens og 
data i deres ledelsesbeslutninger. De skal langt tæ

ttere på læ
rerne og elevernes 

læ
ring og derm

ed dykke ned i kerneopgaven. De skal m
ed andre ord m

estre at 
lede på en baggrund af viden om

 læ
ring”  M

onnerup Pedersen, UCC m
agasin feb. 16 



”Forvaltningen skal spise sin egen m
edicin. Jeg kunne godt tæ

nke m
ig at 

også forvaltningerne fik et prim
æ

rt fokus på elevernes læ
ring. Hver 

eneste m
ail og hvert eneste krav, m

an sender ud, burde understøtte 
vores kerneopgave m

ed sikre elevernes læ
ring og trivsel. Der er tydeligt 

sket et m
entalt skred i skoleledelserne.  Vi retter os nu i langt højere 

grad m
od det, der sker i m

ødet m
ellem

 læ
rer, pæ

dagog og elev og 
bedriver faglig ledelse tæ

t på den enkelte m
edarbejder og klasse.” 

Hjortdal, UCC m
agasin feb.16 

”For at kunne opfylde den faglige am
bition for folkeskolen, er det 

nødvendigt m
ed et stæ

rkt partnerskab m
ellem

 skoleledelsen og både 
det politiske og det forvaltningsm

æ
ssige niveau. Forskning viser, at når 

den kom
m

unale styringskæ
de understøtter skolernes læ

ringsfokus, 
sikres det at viden, faglige erfaringer og feedback form

idles videre ud i 
skolevæ

senet. Her m
edvirker det til at styrke den faglige og den 

pæ
dagogiske ledelse i skolen og kan derm

ed påvirke elevernes trivsel og 
læ

ring i en positiv retning”. 
 M

arzano og W
aters ”Læ

ringscentreret forvaltningsledelse ”. Dafolo 2017 



Ledelsen 
Initierer processer, der om

sæ
tter den kom

m
unale strategi til lokal plan

•Er bæ
rer af en stæ

rk og støttende naturfaglig kultur
•Sikrer velfungerende naturfagsteam
•Er aktiv i fagteam

ets m
øder og drøftelser om

 udvikling af 
naturfagsuv. 
• Sikrer og prioriterer kom

petenceudvikling af personalet 
•U

nderstøtter åben-skole projekter 
•Sam

arbejder m
ed daginstitutionerne i om

rådet m
hp udvikling og 

  fæ
lles  forståelse af den naturfaglige dim

ension
 (Den gode overgang) 
•Fokus på overgangen til U

ngdom
suddannelserne, på U

U
 og  

 sam
arbejdet m

ed disse m
ed henblik på at sikre sam

m
enhæ

ng. 
 



”Sam
arbejdet m

ellem
 daginstitution, skole og ungdom

suddannelses ses i en fæ
lles 

forståelse af undervisningskultur og naturvidenskabelige arbejdsm
etoder. Læ

rerne 
oplever at vide hvad de får og hvad de afleverer. En tydelig rød tråd i naturfagene 
udarbejdes (0-18år) på baggrund af læ

replaner, læ
seplaner og læ

replanstem
a.” 

Strategi for naturfag i Vejle Kom
m

une, 0-18 år. 

• Sikrer og synliggør sam
m

enhæ
ng m

ed øvrige kom
m

unale   
  strategier  (digitaliserings-, læ

se-, m
atem

atikstrategi etc)
• Ledelse, naturfagsvejleder, e-læ

rer og naturfagslæ
rere  

•  udarbejder skolens lokale handleplan, der indeholder konkrete   
•  delm

ål.
•  Sikrer at Handleplanen er kendt på skolen, retningsgivende på 
  alle klassetrin og niveauer – ejerskab 
• Evaluerer og sikrer opfølgning 
* Involverer, udnytter og sikrer sam

arbejde m
ed evt. konsulenter 

fra forvaltningen 
•  (tager im

od tilbud, hjæ
lp og sparring m

ed kyshånd) 



Generelt 

•En leder, der går forrest 

•Ø
nsket om

 en synlig leder
 •Sam

arbejde og gennem
sigtighed i ledelsen 

•Hvordan arbejder ledelsen m
ed at understøtte et fagligt løft?

•Forvaltningen giver lederne tid, rum
 og sparring til arbejdet 



Forvaltningen/kom
m

unen

•Vejleder politikerne og om
sæ

tter politiske beslutninger 
til  handlinger. 

•Sikrer sam
m

enhæ
ng m

ellem
 de m

ange indsatsom
råder

•Support – support – pressure – support – support –  
 pressure …

…
…

…

•Prioritere resurserne og sikre synlighed i et tæ
t  

 sam
arbejde m

ed interessenter og skolelederne. 

•Storyteller / narrativer 



Alm
ent fagligt støttesystem

: 

Centralt: ansæ
ttelse af 2 fagkonsulenter i m

atem
atik og naturfag   

                 en del af Pæ
dagogisk Læ

ringsCenter (PLC)

Alle skoler tilknyttes en faglig vejleder i læ
sning, m

atem
atik og 

naturfag. (skoleklynger og volum
en) 

Konsulenten skal: 
-U

nderstøtte den faglige udvikling og væ
re sparringspartner i 

naturfagene lokalt i sam
arbejde m

ed naturfagsvejledere, læ
rere, 

pæ
dagoger og ledelsen

-Koordinere kom
m

unale naturfaglige projekter

-Væ
re tovholder for det kom

m
unale sciencenetvæ

rk

                  



-U
dvikling af en realistisk og am

bitiøs videreuddannelsesplan 

-U
nderstøtte kontinuerlig professionel udvikling ved 

 uddannelse af faglige vejledere
 -Sikre opnåelse af nationale krav om

 kom
petencedæ

kning 
 på alle om

råder. 

-konkret: ledelse tæ
t på skolerne i form

 af TU
S og LU

S m
ellem

 
                  chef og leder 
                  tem

atisering af naturfag på skolelederm
øder  

                      



Decentralt

•Støtte skolerne i udviklingen af stæ
rke PLC og etablering af en

 vejlederkultur (ny PLCvision) 

•efteruddanne undervisere i træ
ngte fag ( natur/teknologi m

m
)

•videreuddanne faglige fyrtårne – faglige vejledere m
ed virke på 

  alle skoler 

•revidere den kom
m

unale sciencestrategi – skabe retning for 
 udvikling af naturfagene



•vejlederkultur på alle skoler (vigtigt m
ed fæ

lles kom
m

unal  
  forståelse – vejlederen er ledelsens sparringspartner – ikke   
  m

ellem
leder) 

•PLC er kom
m

unens sam
lede korps af vejledere (inkl. skolens  

 resursecenter)

•deltage i kom
m

unale netvæ
rk og væ

re opdateret på netvæ
rks-

   m
ødernes indhold (videndeling) 

•bidrage og påvirke de fæ
lles beslutninger i kom

m
unen 

•Sikre overblik og væ
re storyteller…

…
…

..(grafisk facilitering)  



Ledelsen: 

Bæ
rer og initierer forandringen 

-U
dvæ

lge faglig vejleder

-Supplere ørem
æ

rket vikardæ
kning 

-Ledelse tæ
t på m

edarbejderne – der er afsat tid
 -Sikre at vejledere og fagkonsulenter bliver en del af 
 personalets bevidsthed 

- O
m

a …
…

…
…

…
…




