
Spørgeskema ved workshop 4 for UR-koordinatorer 21.11.18 

 
hch/29.11.18 

1) Teamets vurdering af UR’s workshop 4, 21.11.18 

 

a Workshoppens mål var: 

1) at kommunerne har fået feedback på status for deres hidtidige proces til 

strategiudvikling samt deres tidsplan frem mod en politisk vedtaget 

naturfagsstrategi, 

2) at kommunerne har drøftet og kvalificeret en disposition til deres strategi.  

 

Vurder for hvert mål udsagnet:  “Vi nåede målet!” 
 på en skala fra 1 (slet ikke) til 5 (helt enig) ved at sætte ring om et tal:  

Antal svar angivet med røde tal 

 

Vedr. mål 1):  Slet ikke    1         2        3 2          4  2         5 6   Helt enig 

Vedr. mål 2):  Slet ikke    1 2      2 2       3 2        4 1         5 2   Helt enig 

Kommentar vedr. mål 2: ikke aktuelt) 

 

Evt. kommentarer: 

Nu havde jeg jo ikke en tekst til at fremlægge. 

Mangler tid. 

 

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

Gode drøftelser af “drivere” til strategien og et godt los i røven :) 

Verdensmålsdrøftelse - videndeling. Feedback på hjemmeopgave - egen proces. 

Verdensmål. Kvalificering ifl. indsatsteori og evaluering. 

Sparring og feedback på status/strategiprocessen. 

Gode idéer til at komme videre. Indputs. 

Forslag til styringsgruppe. Forslag til deadlines. 

Sparring, inspiration, netværk - især open space. 

Det var dejligt at spejle Skive kommunes proces i de øvrige kommuners. Tanker omkring 

verdensmål og inddragelse af de humanistiske undervisere, da det vil give en breddere 

forståelse for bredden i naturfaget og kan måske gennem disse undervisere nå bredere 

ud til elever, der ellers ikke er motiveret (STREAM). 

Viden om Verdensmålene. Konkrete forslag til etablering af styre- netværk og 

brugergruppe. 

God drøftelse i runde 1 og 2. 

 

c Hvad er teamets næste skridt til udvikling af jeres kommunes naturfagsstrategi? 

Fremlægning af hidtidig proces for ledelse. Ny involvering af naturfagsnetværk. Snak med 

ledelse på kommende STEM-skole. 

Møde med de strategiske ledere i dagtilbud/skole omkring processen fra jan. - april. 

Konkretisering af indsatsteori og “evalueringskalender”. 

Vi skal have inviteret vores følgegruppe/naturfagsfolk til endnu en sparring. Sparring med 

elevråd/det fælles elevråd. 

Nyt møde med styregruppen + begynde at skrive udkast til strategien. 

Skrive. 

Styringsgruppe etableres. 

Elever involveres. 

Kortlægning af relevante, eksisterende og understøttende strukturer/processer. Møde 

med kommende skolechef. 

Politisk opbakning. Mere præcis definition af arbejdet i projektgrupper. 

Etablering af grupperne. 

At få etableret styre- netværk og brugergruppe. At få inddraget lærerne i processen. 

Begynde at skrive og skære til. 

 

 

 
 



 

 

2)  Hvad er jeres umiddelbare forventninger til UR-slutseminar 2019? 

Mini Big Bang 

Strategibazar evt. med særlig vægt på udvalgte drivere/motorer for udvikling og 

succeser. Forankring fra Stat til kommune til lærer. 

Ikke ren afrapportering - energiløft. Der skal være noget i det for det politiske niveau 

(vigtigt). 

Politisk indsigt. 

Har jeg ikke forholdt mig til endnu. 

Det er nyt for mig, at så mange deltager. Jeg forventer, at vi holder en god fest. 

Videndeling. 

Den videre proces. Hvordan får vi holdt fast? Holde gryden i kog! Ejerskab! 

Massiv national eksponering af vores arbejde. 

Blive nysgerrig på de andres tanker - ikke mindre. Bud på forankring og drift. Gerne 

input udefra. 

 

 

 

 

Skriv gerne jeres kommunes navn:_______________________________________  

 

Høje Taastrup - Fredericia - Vejle - Dragør - Kalundborg - Sorø - Furesø  

 

Skive - Odsherred - Kolding 

 

 

 


