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1) Teamets vurdering af UR’s workshop 1 

 

a To af workshoppens mål var: 

1) at få styr på interessenter i en kommunal naturfagsstrategi, deres organisering og håndtering, 

2) at overveje, hvordan en naturfagsstrategi bliver værdifuld for ledere i styrings- og udd.kæde, 

 

Vurder for hvert mål følgende udsagn på en skala fra 1(slet ikke) til 5(helt enig) ved at 

sætte ring om et tal. (Antal svar angivet med røde tal) 
 

“Vi nåede målet!” 

 

Vedr. mål 1):  Slet ikke    11        21        32           44           5    Helt enig 

Vedr. mål 2):  Slet ikke    1         2         32           46          5    Helt enig 

 

Evt. kommentarer: 

● Anettes oplæg gav ikke så meget, da vi selv sidder i en forvaltning. 

● Interessentanalysen OK øvelse. 

● Vedr. mål 1: Vi har svaret  “Slet ikke” ... men havde spørgsmålet været:”Er I 

kommet videre?”, så havde svaret været 4 eller 5. 

 

b Hvad er det mest værdifulde udbytte, I tager med jer hjem fra workshoppen?  

 

● Fra kommunalstrategi til lokale handleplaner - ikke om vi vil, men hvordan. 

● Der skal være lidt “skal”. 

● God inspiration fra Vejle. 

● Sparring på egne og andres udfordringer : ) 

● Oplæg fra Anette. 

● Workshop med Line fra Vejle om implementering af strategien. 

● Stort udbytte af de to sessions efter frokost. Elzebeth bidrog med værdifuld 

viden og kontakter.  

● Eksempler fra andre kommuner gør arbejdet lettere. Vi har fundet mulige 

løsninger til styre- og følgegrupper.  

● De tre runder har værdi, fordi man får snakket om vedrørende forhold. 

● Mødet med spændende, engagerede mennesker, der har ild i øjnene. 

● Et klarere billede af næste skridt. 

● Input fra “Open-Space”sessionerne. 

 

c Hvad kunne have bidraget til at øge jeres udbytte af workshoppen? 

 

● Oplæg om hvilke elementer, der løfter eleverne i naturfag. Hvad virker?  

● Hvilke erfaringer er der med den fællesfaglige prøve? 

● Refleksion og drøftelse over specifik viden og forskning - både udsendt materiale 

og Astra-viden. 

● Vi har ikke forstået, at vi kunne byde ind med indhold i de 3 runder. Men det 

skyldes, at vi ikke helt har fået læst det hele så grundigt. Men der er også meget 

i dine mails, Hans :-) 

● Hvis Thomas G. også havde været her. 

● Måske en større hjemmeopgave.  

● Mere tid til egen strategi / eget arbejde. 

● At vi havde haft mulighed for at lave analysearbejdet (1. gruppeopgave) for alle 

kommuner. 

 
 



 
 

2)  Behov og ideer til næste workshop den 12.6.18? Brug evt. bagside 

 

● Erfaringer omkring fælles netværk. 

● Erfaringer omkring samarbejde med 0 - 6 og 16 - 18 års områderne. 

● Er vi på vej mod et science fag. 

● Film: “Most likely to Succeed” 

● Dannelsesperspektivet i naturfag. 

● Sted for næste gang: Fredericia Vandrehjem - det er tæt på banegård og 

Madsby Legepark. 

● Det kunne være sundt at præsentere strategien, som den ser ud p.t. til en 

gruppe. Gensidigt! 

● Gerne de korte oplæg x 3 som i dag! 

● Evt. en kobling til “21st Century Skills”. 

● Bedre sammenhæng mellem hjemmeopgave og workshop. 

● Et indblik i den forskning, der viser hvilken retning, der understøtter elevens 

læring i naturfag! 

 

 

 

Evt. jeres kommunes navn:  

Svar fra Kalundborg - Kolding - Halsnæs - Fredericia - Høje Taastrup - Dragør - Vejle 

Vend! 


