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INDLEDNING

Med  en  ny  natur fagsst rategi  ønsker  Kalundborg  Kommune  at  understøt te

kommunens  pol i t iske  mål  om  at  øge  børns  lær ing,  t r ivsel  samt  at  s ikre ,  at  al le  børn

bl iver  så  dygt ige ,  som  de  kan.  Dette  gælder  også  på  det  natur fagl ige  område,  hvor  de

kommende  generat ioner  skal  opnå  kompetencer ,  der  ruster  dem  t i l  f remt idens

udfordr inger  t i l  gavn  for  dem  selv  og  hele  samfundet .  Det  gælder  l ige  f ra

daginst i tut ioner  t i l  fo lkeskoler  og  videre  t i l  ungdomsuddannelser  og  de  videregående

uddannelser .  Kalundborg  Kommune  skal  ikke  alene  være  et  godt  sted  at  leve ,  bo  og

arbejde  -  men  også  et  godt  sted  at  gå  i  dagt i lbud,  skole  og  uddanne  s ig  i .  Vi  skal

udnyt te  de  mul igheder ,  som  kommunen  har  igennem  de  erhvervsmæssige

styrkeposi t ioner  og  det  als id ige  landskab,  som  al le  børn  skal  få  kendskab  t i l .

Ka lundborgsymbiosen  er  verdenskendt ,  og  biotekbyen  Kalundborg  er  også  ved  at

bl ive  kendt  for  vores  uddannelsessymbiose  med  f le re  videregående  STEM -

uddannelser .  Knowledge  Hub  Zealand  skal  danne  udgangspunkt  for  et

banebrydende  center  med  udvik l ing  af  avanceret  biotekprodukt ion,  uddannelse  og

star tups .  Det  forventes ,  at  der  f remadret tet  indgås  et  tæt  samarbejde  med  Knowledge

Hub  Zealand  om  st rategiens  indsatser .  

Der  ønskes  skabt  en  rød  t råd  gennem  en  fæl les  kommunal  ramme,  der  sætter

retn ingen  og  udvik l ingen  for  det  natur fagl ige  område  i  Kalundborg  Kommune.  Der

tages  her  bl .a .  udgangspunkt  i  den  såvel  nat ionale  som  in ternat ionale  in teresse

inden  for  STEM  (Science,  Technology,  Engineer ing  and  Mathemat ics ) .

VISION
Kalundborg  Kommune  ønsker  at  udvik le  og  vedl igeholde  en  stærk

natur fagl ig  kul tur ,  der  bidrager  t i l  natur fagl ig  dannelse ,  og  som  kan

mot ivere  f le re  børn  og  unge  t i l  at  se  mul igheder  i  at  vælge  en

STEM -uddannelse .  Dette  eksempl i f iceres  blandt  andet  ved,  at :

Flere  børn  og  unge  oplever  nysgerr ighed  og  motivat ion  for  natur fag

Al le  børn  og  unge  bl iver  så  dygt ige ,  de  kan,  t i l  natur fag



D A G T I L B U D

 

F O L K E S K O L E

 

U N G D O M S U D D A N N E L S E

 

Børn  er  af  natur  nysgerr ige  og  videbegærl ige ,  og  det  er  natur fagenes  fornemste

opgave  at  understøt te  den  nysgerr ighed,  børn  har  for  naturens  fænomener .  Dette

skal  al lerede  ske  i  kommunens  dagt i lbud  med  afsæt  i  læreplanstemaet  ’Natur ,  udel iv

og  science ’ .  Det  lær ingsmi l jø ,  der  ønskes  skabt ,  skal  t i lgodese,  at  al le  børn  oplever

naturen  i  byen  og  på  landet  og  bl iver  in t roduceret  for  forskel l ige  natur typer  som

eksempelv is  skov,  st rand,  moser ,  levende  dyr  og  planter .  Børnene  kan  på  en  akt iv ,

udfoldende  og  undersøgende  måde  udforske  sammenhænge,  fx  blade,  der  fa lder  i

e f teråret  og  hermed  få  fors tåelse  for  årst ider .  Samt id ig  skal  børnene  eksper imentere

med  forskel l ige  sciencefænomener  -  såsom  at  se,  hvad  der  sker ,  når  i s  smel ter ,  el ler

undersøgelse  af  insekter  gennem  mikroskoper .  Denne  undersøgende  t i lgang  skal

v idereudvik les  i  fo lkeskolens  indskol ing.  Forskning  ind ikerer ,  at  børn  mister

interessen  for  natur fag  i  mel lemtr innet ,  hvor for  der  her  –  blandt  andet  igennem

eksper imenterende  og  for løbsudvik lende  t i l tag  -  skal  sættes  fokus  på  en

fastholdelse  af  motivat ionen  for  natur fag .  I  udskol ingen  vi l  dette  understøt tes  ved

fæl lesfagl ige  for løb  på  tværs  af  de  natur fagl ige  fag  og  igennem  en

anvendelsesor ienteret  underv isn ingsmetode,  hvor  eleverne  arbejder  systemat isk  og

undersøgende.  Eleverne  skal  få  kendskab  t i l  hvi lken  betydning,  de  natur fagl ige

områder  har  for  Danmarks  for tsat te  vækst  og  kunne  se,  at  mange  af  de  udfordr inger

omkr ing  bæredygt ighed  og  kl ima,  som  verden  står  over  for ,  j f .  FN ’s  17  verdensmål

for  bæredygt ig  udvik l ing ,  vi l  kunne  løses  med  inddragelse  af  det  natur fagl ige  fe l t .

 

DEN RØDE TRÅD

For  at  s ikre  den  røde  t råd  og  kont inui tet  i  den  natur fagl ige  dannelsesproces ,  vi l  der

være  et  særl igt  fokus  på  al le  overgange  igennem  hele  lær ingsfor løbet  f ra  dagt i lbud

t i l  ungdomsuddannelse .



TRE INDSATSER

For  al le  indsatser  gælder  det ,  at  koordiner ing  og  fac i l i ter ing

skabes  gennem  Fagcenter  Børn,  Læring  og  Uddannelse ,

dagt i lbud,  skoler ,  ungdomsuddannelser  og  andre

samarbejdspar tnere .  

1.  Netværk ,  samarbejde  og

udvik l ing

2.  Åben  skole  og  samskabelse

3.  Inspi rerende  events



1. NETVÆRK, SAMARBEJDE OG
UDVIKLING

Underv isn ing  i  natur fag  kræver  kompetente  pædagoger  og  natur fagslærere ,  der

kan  skabe  spændende  lær ingsmi l jøer  igennem  hele  den  uddannelsesmæssige

fødekæde.  De  skal  understøt tes  i  deres  arbejde  igennem  organisator iske  rammer

og  samarbejdsforhold ,  hvor igennem  der  kan  opbygges  vidensdel ing,  sparr ing  og

ref lekterende  praks is .  De  fagl ige  fæl lesskaber  bør  være  regelmæssige  og

systemat iserede.

Det  kan  være  fordelagt igt ,  at  skolerne  samler  s ig  i  klynger  i  nærområderne  for  at

t i lgodese  udfordr ingen  med  at  etablere  funkt ionel le  fagteamsarbejder  for  de

mindre  skoler  i  kommunen.

INDIKATORER PÅ, VI LYKKES:
Gennem  kompetenceudvikl ing  er  pædagogernes

og  lærernes  fagl ige  viden  t idssvarende  og

opdateret

Al le  skoler  har  en  tovholder ,  der  sætter  fokus  på

området  og  fungerer  som  sparr ingspar tner

Al le  skoler  har  et  natur fagsnetværk

Al le  skoler  er  en  del  af  det  kommunale

natur fagsnetværk



2. ÅBEN SKOLE OG SAMSKABELSE

Åben  skole  akt iv i teter  kan  vi rke  motiverende  og  in teresseskabende  ved  at  have  en

mere  praks isnær  t i lgang,  der  kobler  skolen  og  vi rke l igheden.  Her  er

natur fagslæreren  den  vigt igste  aktør  i  forhold  t i l  at  bygge  bro  mel lem  akt iv i teten

og  den  bredere  fagl ige  underv isn ing.  Eksterne  lær ingsmi l jøer  åbner  en  ny  verden

for  eleverne  ved  at  bruge  andre  metoder  og  vi rkemidler ,  der  præsenteres  i

autent iske ,  sansel ige  og  fagl igt  speci f ikke  mil jøer .

Samarbejde  og  samskabelse  med  eksterne  lær ingsmi l jøer ,  gerne  igennem

konkrete  underv isn ingsfor løb,  baner  vejen  t i l  at  skabe  en  kobl ing  mel lem  det

fagl ige  indhold  i  underv isn ingen  og  anvendelsen  i  samfundet .  Samt id ig  kan  en

præsentat ion  af  forskel l ige  ro l lemodel ler  være  med  t i l ,  at  børnene  kan  re f lektere

over  egne  mul igheder  for  f remt id ige  uddannelser  og  profess ioner  inden  for  STEM -

området .  Her igennem  bygges  der  broer ,  der  bevarer  børns  mul igheder  for  at

vælge  STEM -uddannelser ,  og  det  s ikres ,  at  de  få r  et  kendskab  t i l  spekt ret  i

ungdomsuddannelserne,  de  videregående  uddannelser  og  jobmul ighederne.

INDIKATORER PÅ, VI LYKKES:
Al le  dagt i lbud  og  skoler  har  en  plan  for  inddragelse  af  naturen  og

virksomheder  i  det  omkringl iggende  samfund

Al le  skoler  indtænker  naturfag  i  mindst  én  af  de  konkrete  afta ler ,  som

de  skal  indgå  med  lokale  virksomheder  og  re levante  uddannelser  j f .

P lan  for  Forbedr ing  af  Kval i tet  i  Folkeskolen,  hvor  eleverne  st i l les

over  for  aktuel le  udfordr inger ,  som  de  skal  være  med  t i l  at  løse

Der  skabes  en  fæl les  kommunal  plat form  for  t i lbud  under  Åben  Skole

for  at  sikre  t i lgængel ighed  og  fæl les  muligheder



3. INSPIRERENDE EVENTS

INDIKATORER PÅ, VI LYKKES:
Det  t i ls t ræbes,  at  der  kommunalt  arrangeres  events  med  fokus  på

naturfag

Der  arrangeres  lokale  events  i  forbindelse  med  nat ionale

naturfagsbegivenheder

Der  arbejdes  målrettet  med  at  udvikle  og  fastholde  forskel l ige

ini t iat iver  på  skolerne  på  det  naturfagl ige  område

Der  fokuseres  på  at  skabe  særl ige  t i lbud,  der  t i lgodeser  både  bredde

og  ta lenterne

Der  arrangeres  brobygningsprojekter ,  så  der  sikres  gode  overgange

Events  gør  natur fagskul turen  synl ig ,  inspi rerer  børn  og  bidrager  t i l  deres

udvik l ing  af  natur fagl ige  og  innovat ive  kompetencer .  Ved  at  skabe  synl ighed

og  fokus  på  natur fagene,  bidrages  der  t i l  udvik l ingen  af  kommunens

natur fagl ige  kul tur .

Samt id ig  kan  forskel l ige  inspi rerende  natur fagl ige  events  være  med  t i l  at  gøre

underv isn ingen  vi rke l ighedsnær,  t i l føre  nye  og  tværfagl ige  perspekt iver  og

dermed  være  med  t i l  at  st imulere  in teressen  for  STEM.  Lokal t  forankrede

events  og  oplevelser  er  med  t i l  at  give  børn  i  Kalundborg  et  kendskab  t i l  det

særl ige  ved  Kalundborg  og  give  dem  natur fagl igt  arvegods.  Deltagelsen  i

events  kan  endvidere  være  med  t i l  at  skabe  stærke  fæl lesskaber  på  tværs  af

skoler .


