
Arbejdsbilag 1 til UR-workshop 6  

hch/190819 

 

3 min. pitch fra hver UR-kommune ved Slutseminarets “markedsplads” kl. 11.10 om: 

 

“Vores naturfagsstrategi og dens værdi for andre af kommunens strategier” 

 

 

Disposition til pitch efter NABC-modellen  

(NABC står for Need, Approach, Benefit og Competition)  

 

1. Introduktion: 

En kort historie om jeres NF-strategi, en beskrivelse af en situation, hvor 

NF-strategien har værdi, et citat fra målgruppen eller andet fængende.  

Introduktionen skal fange tilhørernes opmærksomhed. 

 

2. Need 

Hvordan forstår I jeres egen kommunes og brugeres behov for en NF-strategi? 

Hvilke problemer og udfordringer har fået jeres kommune til at beslutte udvikling 

af en NF-strategi. 

 

3. Approach  

Hvilken tilgang har I valgt i jeres NF-strategi? Hvem er strategiens målgruppe og 

brugere? (politiker, forvaltningsperson, skoleleder, lærer, elev.) Hvordan har I 

involveret brugere i at udvikle NF-strategien? Hvad er det særlige ved jeres 

NF-strategi? Hvordan sikrer I, at NF-strategien opfylder brugernes behov og 

skaber forandring?  Måske kan I bruge noget fra jeres indsatsteori. 
 

4. Benefit  

Hvilke konkrete fordele skaber jeres NF-strategi for brugere? Hvilken værdi 

skaber jeres NF-strategi for andre af kommunens strategier? 

Vær så konkret som muligt - måske om NF-strategiens tegn og virkninger 

 

5. Competition/alternatives 

Hvad er jeres kommunes alternativ til at have en NF-strategi? Hvorfor er jeres 

kommune bedre stillet med dens nye NF-strategi end uden? 

Pitchens fokus skal være på kommunens behov for og værdi af jeres NF-strategi - ikke 

på en beskrivelse af jeres NF-strategi! 

Afrunding af jeres pitch  og invitation til dialog: 

Pitchen bør slutte med, at I fortæller om kommunens forventede og evt. realiserede 

resultater af NF-strategiens implementering.  

Invitér derpå Slutseminarets tilhørere til at undersøge/spørge ind til, hvor deres egen 

kommune kan få værdi af jeres erfaringer fra at udvikle en NF-strategi. 

Materialer til støtte af jeres præsentation: 

● Talepapir til pitchen 

● Poster - max 420 × 594mm (A2). (Måske inspiration til at tegne nederst på 

UR-Kickoff samt tips til præsentation fra Unge Forskere) 
● Kommunens NF-strategi 

● Generelt fakta-ark om UR-kommuner 

● Erfarings-ark fra UR-kommuners strategiproces 

● Andet? 

 

 

https://innovation.sites.ku.dk/metode/pitch-efter-nabc-skabelon/
https://astra.dk/sites/default/files/6171_skabelon_indsatsteori_olga_trolle_120618.pdf
https://astra.dk/workshop-3
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum/kickoff
https://ungeforskere.dk/gode-praesentation

