
Opsamling af Spørgeskema fra møde for UR-koordinatorer 28.-29.11.17 
 

OPSAMLING af 16 besvarelser 

hch/041217 

1) Din vurdering af UR’s kickoff-møde i Nyborg 

 

a Et af mødets mål var at afprøve ”brugercenteret design” som inspiration til at arbejde  

med “brugercentrering” i udvikling af kommunale naturfagsstrategier 

 

 

Vurder følgende to 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) 
 

● Jeg er parat til at gøre mig flere erfaringer med ”brugercentret design” i vor 

strategiudvikling! 

 

Slet ikke    1         2         3           4 5          5  10  Helt enig 

 

 

● Det vil være nyttigt at kunne dele erfaringer om ”brugercentreret” 

strategiudvikling ved de kommende workshops for koordinatorer! 

 

Slet ikke    1         2         3 4          4 5          5 7   Helt enig 

 

 

Evt. kommentarer: 

 

● Har nok brug for at træne metoden 

● En fantastisk brugbar aktivitet med stor variation - både nærsyn og fjernsyn på 

opgaven. 

● Fint redskab 

● Virkelig god anskuende øvelse! Overraskende udfald i vores situation som 

åbnede øjnene for metodens nødvendighed. 

● Rigtig fin og lærerig proces. 

● Det vil muligvis afhænge af hvor ensartede fokusområder, der arbejdes med. 

Hvis en kommune fokuserer på et samarbejde med Kina, kan der være langt til 
Høje Taastrup. 

 

b Hvad er det mest værdifulde udbytte, du tager med dig hjem fra mødet?  

 

● Procesinspiration. Det fysiske møde. Relationelle koblinger. 

● Faglig sparring og nye idéer, særligt ift. brugercentreret design. 

● NETVÆRKS- og stilladsering. 

● Et konkret værktøj. 

● Fint redskab. 

● Metoder og en retning, som virker overskuelig og struktureret i forhold til det 

fremtidige arbejde. 

● Relevansen af slutbrugerens behov. 

● inddragelse af det politiske niveau + Møde netværket. 

● Vi skal finde / udfylde rummet mellem politiske ambitioner, brugernes stemme 

og de vigtige lokationer i vores kommune. 

● Oplevelsen af hvor andre kommuner er + inspiration fra dem. 

● Arbejdsmetoder, gensidig inspiration, social kapital. 
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● Genopdagelsen af Næstveds GG-plan : ) Forslagene til grundlæggende 

undersøgelser. 

● Fokus på det brugercentrerede. 

● Inspiration til at arbejde videre, men også - og måske mest af alt, en lyst til det. 

● Redskaber til at begynde processen, fx. interview. Gode idéer. Think smart. 

Inddrag aktørerne tidligt fx. naturfagslærerne. Sparring med naturfagskolleger. 

fx. ang. den fælles prøve. 

● Skærpet fokus på opgaven og det processuelle. Kendskab til involverede fra de 

andre kommuner + jer i Astra. Indo om det brugercentrerede perspektiv. 

 

c Hvad kunne have bidraget til at øge dit udbytte af mødet? 

 

● Astras viden er ikke kommet i spil. Konsultativ session i slutningen af seminariet. 

● Svært at sige på stående fod. 

● Måske et oplæg om STEM-strategien og anbefalinger på området. Måske en 

tjekliste at gå frem efter ifht. kommende nat.faglig strategi. 

● Kun at min makker også deltog i dag. 

● Foredrag før maden tirsdag. 

● Næh. 

● - 

● Mere konkret udmøntning. Mere tid i egen gruppe. Arbejde med egen kommune. 

● Jeg kunne have været “et skridt foran - på den anden side har processen været 

“ægte” åben. 

● Mere konkret indhold om Næstveds strategi. 

● Hvis strategien havde været færdig sammen med pagten. 

● Måske lidt mere plads til at overveje egen kommune (formulering af foreløbige 

udfordringer. Egen SWOT) 

● Mere arbejde i forhold til egen kommune og erfaring fra andre kommuner. 

● Arbejde med egne data, starte en kommuneanalyse for os selv. 

● Kort præsentationsrunde, hvor deltagere fortalte kort om deres kommunes “base 

line”/ status + ønsker / mål. 

● At jeg havde deltaget begge dage. At jeg havde erfaring fra forvaltningen. 

 

 

 

2) Tips & råd til UR’s videre forløb 

 

d ● Et vilkår i kommunens tilsagnsbrev om deltagelse i UR er, at: 

“kommunen skitserer den ønskede situation, som kommunens strategi og plan 

for udvikling af naturfagsområdet skal bidrage til”   - kender du skitsen? (sæt x) 

 

⬜ Nej 13 

● Men den skal fokusere på at hægte sig på ledelsens fokus på STEM / 21th 

/ innovation / projektværktøj 

● Ikke at vi ved af. 

 

⬜ Ja   2 + 1 delvist. 

 

Hvis “Ja”, må skitsen deles med de øvrige deltagere i UR? ikke endnu ⬜ Nej      ⬜ Ja 

 

● Et andet vilkår i tilsagnsbrevet er, at “kommunen udstyrer det tilmeldte team på 

to personer med et klart mandat” - har du fået mandat?     ⬜ Nej      ⬜ Ja 2 
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e I din kommune – hvilken udfordring ser du som den største i forhold til at udvikle en 

kommunal strategi til et løft af naturfagsområdet? 

 

● At få ledelserne med + skoleledelserne skal tage ejerskab. 

Skolechef skal tage ejerskab. Lærer skal inspirere og hjælpe. 

● Alignment mellem skolerne og nødvendigheden. 

● At engagere naturfagslærerne, få dem til at tage ejerskab.  

At engagere forvaltningen / det politiske liv. 

● Mange konkurrerende dagsordner og pt svag ledelsesopbakning. Jeg har 

opgaven “hvis ikke det går ud over andre vigtige opgaver”. 

● Ledelsens accept og opbakning. 

● Økonomi til den konkrete implementering 

● Hvis strategien meldes ud “oppefra”. Der skal løftes / skabes / undersøges i 
praksis.; der skal skabes energi og læringsrum til dette. 

● Tid til udvikling på skolerne. Behovet / ønsket bør også komme fra folket på 

gulvet. 

● Udfordringen er antallet af muligheder - prioritering. 

● Ved ikke om der er udfordringer - måske dukker der nogle op. 

● Ingen udfordringer - kun muligheder. 

● At involvere konsulenter og div. direktører. 

● Hvorvidt det overhovedet står højt på dagsordenen, og hvad vil en nat. 

målsætning mene. 

● Tid + ressourcer til prioritering af arbejdsopgaven, samt implementering på 

skoler. 

● Få mange til at bære strategien. Få koblet til beslægtede fagområder. 

 

f Hånden på hjertet – hvordan kan UR-forløbet realistisk set bedst støtte dig og din 

koordinatorkollega i at udvikle en kommunal strategi til et løft af naturfagsområdet? 

 

● Være med til at legitimere indsatsen. Skabe national begivenhed omkring 

behovet for nat.fag.strategi. 

● Ved at være sparringspartner i forløbet. 

● Holde snor i os, så vi forbliver forpligtede. Men også hjælpe til at etablere “en 

brændende platform”. 

● Sparring mellem deltager kommuner. Konkrete redskaber, fx. 

“bruger-centrering”. Løbende dialog / sparring med Astra. 

● Hvis jeg kan få støtte eller kvalificeres til at forbinde naturfagsområdet til 
ledelsens store fokus på projektorienteret undervisning, IT strategi og STEM. 

● Faglig sparring - En kritisk ven i flertal. Inspiration og andre vinkler. 

● Skubbe på i den konkrete udviklingsprocess + inspirere med konkrete tiltag og 

løsninger. 

● Enhver process har gavn af konstruktive forstyrrelser og forpligtende aftaler. 

Nysgerrige nedslag og løbende opfølgning vil have betydning. 

● Sparring / udviklingsmøder med Astra lokalt i kommunen. 

● Sparring og adgang til netværk. 

● Møder og udveksling med netværk og Astra-folket. 

● Gode fælles forløb i det UR-regi. 

● UR kan skubbe, inspirere og motivere. Netværk kan støtte. 

● Hjælp, sparring og en national strategi, så det bliver “en skal-opgave”. 

● Tror den bedste støtte er, at chefen har forpligtet sig til nogle ting såsom 

politikerdeltagelse => større sandsynlighed for forankring. 
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● Materialer, der kan understøtte processer i dagtilbud / skoledistrikter, så man får 

et fælles perspektiv på, hvordan fagene løftes i uddannelseskæden. 

 

g Næste aktivitet i UR er en regional workshop. 

Hvad er dine evt. ønsker og råd til Hans i planlægningen af workshoppen? 

 

● At de enkelte kommuner får mulighed for at fremlægge det arbejde, som de har 

lavet og at der kan videnspejles. 

● Være mere skarp på tiden / effektiv! 

● Emne: Hvad er de store “motorer” i implementering af strategier (især når der 

ikke er penge) 

● Så meget indsigt / strategi som muligt. Evt. indspark om matematik / fablab 

virker på naturfag + verdensmål. 

● Eksempler på god proces + indhold. 

● Fx. sparring “tæt på” ift. projektbeskrivelse / procesplaner. Enten kommune >< 

kommune eller kommune >< Astra. 

● Tid til at arbejde med egen kommune. 

● Noget vidensdeling om de andres processer og erfaring. 

● Status og erfaringsudveksling. 

● Status for de andre. 

● Jeg synes, det er fint at skulle orientere sig i en række artikler el.lign. inden 

møderne. Lektierne hjælper os videre / giver et input. Lige så meget aktivitet 

som i dette kick-off. 

● Fokus på formål og leverance. Evt. rep. med fra ministeriet + kl. 

● Måske store”virksomhed” som vil med i arbejdet. 

● Komme tæt på i praksis i de øvrige kommuner, ex. Vejle, der er tæt på at have 

en strategi. Matematik og naturfag. Evaluering af en skoles praksis omkring 

naturfag. 

●  

 

3) Evt. andre råd, der kan øge din kommunes udbytte af UR 

 

● Måske et møde med Astra og min ledelse. 

● Vi skal lige lære jer at kende. 

 

 

 

 

 

Evt. dit navn:_14 ud af 16 skrev navn___ 
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