
 
 

UdviklingsRum 2017-19 (UR) 

Fælles kickoff for UR-koordinatorer 

 
Hch/241117 

 

 

Tid: Tirsdag den 28. november kl. 11 - onsdag den 29. november kl. 15 (Kaffe fra 10.30) 

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg, Tlf. 6531 4002  

Kontaktperson: Hans Colind Hansen, hch@astra.dk, tlf. 2143 0320 

 

Mødets baggrund og ide 

Mødet er det første fællesmøde for teams af kommunale koordinatorer (UR-koordinatorer) fra de 

tilmeldte kommuner i det to-årige projekt UdviklingsRum 2017-19 

 

UR’s formål: 

At styrke kapaciteten til og effekten af naturfaglig udvikling i kommuner med 

naturfagskoordinatorrollen og -funktionen som omdrejningspunkt. 

 

UR’s mål: 

Teams af medarbejdere (koordinatorer) udvikler/ajourfører inden 21.11.2019 en strategi og plan 

for udvikling af naturfagsområdet i deres kommune, der vedtages politisk. 

(Den foreslåede slutdato er også Planlovens frist for kommuners offentliggørelse af deres strategi 

for kommuneplanlægning efter Kommunalvalg 2017 - “planstrategien”). 

 

UR-koordinatorerne er nøglepersoner i kommuners udvikling af en strategi og plan for udvikling af 

naturfagsområdet. Koordinatorernes aktive medskabelse af projektets aktiviteter er afgørende, så 

projektet bedst muligt støtter deres arbejde med strategiudvikling i egen kommune. En central del af 

kickoff-mødet er et forløb, hvor der arbejdes med løsning af en konkret udfordring og hvor 

UR-koordinatorernes fulde deltagelse er afgørende. 

 

Mødets mål: 

1) Afprøve en metode til brugercentreret design af løsninger på en kommunal udfordring 

2) Styrke koordinator-teams og netværk imellem dem  

3) Aftale brug af brugercentreret design frem mod Midtvejsseminar m. politikere i 2018 

4) Aftale tid og sted for projektets aktiviteter frem til udgangen af 2019 

 

Deltagere: Teams af UR-koordinatorer samt relevante konsulenter fra Astra’s Forankringsafdeling. 

 

Koordinatorers personlige forberedelse før mødet: 

1. Læs side 43-49 i anbefalingsrapporten “Sammen om naturvidenskab” 

2. Læs side 5 i vækstpartnerskabsaftale for Region Midtjylland om en kommende dansk 

teknologipagt 

3. Vurder situationen på naturfagsområdet i Nyborg Kommune med afsæt i kommunens seneste 

kvalitetsrapport 

4. Se eksempel på en naturfagsstrategi’s placering i en kommunes eksisterende indsatser i 
mindmap og kvalitetsrapportsbilag fra Norddjurs Kommune 

5. Se eksempel på en kommunal naturfagsstrategi fra Albertslund Kommune 

6. Se en naturfagsrelateret strategi udarbejdet på tværs af en kommunes forvaltninger, f.eks. 

Næstveds Grøn Generation-strategi 

7. Medbring computer til teamet og opdateret personlig kalender for 2018 

 

Øvelses-materiale, der udleveres på mødet: 

1. Kopi-samling m. metodepapirer 

2. Anvendt drejebog 

3. Interview-guide 

 

Program: - se næste side 
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http://www.sinatur-hotels.com/hotels/hotel-storebaelt/
mailto:hch@astra.dk
http://astra.dk/sites/default/files/nns_rapport_anbefalinger_final_web.pdf
https://em.dk/~/media/files/2017/09-08-aftale-midtjylland.ashx?la=da
http://www.nyborg.dk/da/Borger/B%C3%B8rn-unge-og-familie/Skole/Folkeskoler/Kvalitetsrapport
http://www.nyborg.dk/da/Borger/B%C3%B8rn-unge-og-familie/Skole/Folkeskoler/Kvalitetsrapport
https://www.norddjurs.dk/media/2812061/174731-15_v1_mindmap-over-indsatser-paa-skole-og-dagtilbudsomraadet.pdf
https://www.norddjurs.dk/media/2812058/174730-15_v1_Overblik-over-igangvaerende-og-kommende-indsatser-opdateret-december.PDF
http://albertslund.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skoler-uddannelse/naturfag-for-alle/naturfagshandleplan-2017-2022/
http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/BaeredygtigUdvikling/BaeredygtigUdviklingiBoernehoejde/Groen_Generation.aspx


 
 

Program: 

 

 

Tirsdag den 28. november, 2017 

 

Fra 

10.30 

Ankomst og kaffe 

(Indkvartering på enkeltværelser senere på dagen) 

 

 

11.00 Velkomst, UR-forløbet og program 

 

Mødeleder: 

Hans Colind Hansen, Astra 

12.00 Frokost 

 

 

13.00 

 

Case: Nyborgs naturfagsområde set udefra 

gennem Astra-briller 

- mødeleder introducerer øvelsesudfordring, 

- hvilket “forudindtaget” billede kan vi danne 

os af naturfagkulturen i en kommune ud fra 

tilgængelige oplysninger? 

(15 min. indlæg fulgt af opklarende spørgsmål)  

 

Konsulent 

Lars Hagelskjær Wieland, 

Astra’s kontaktperson til 
kommuner i Region 

Syddanmark 

 

13.35 Afprøvning af “bruger-centreret design” som 

metode til at udvikle innovative strategier og 

planer med Nyborg som case 

(Særskilt proces frem til onsdag kl. 11) 

 

Procesledere: 

Karin Mortensen og Pernille 

Vils Rasmussen, Astra 

 

14.00 På opdagelse blandt “brugerne” 

UR-teams interviewer informanter fra Nyborg og 

bearbejder de indsamlede observationer 

 

Informanter og 

interview-steder fordelt på 

hotellet 

17.00 Frirum 

 

 

17.30 Gåtur fra hotellets reception med frakken på 

 

 

18.15 Aftensmad   

 

19.30 

-ca 21 

Lærestreger fra organisering af en flerårig 

proces til udvikling af en kommunal strategi og 

implementeringsplan 

- 20 min. erfaringer og status på en kommunes 

UBU-fremme-strategi efterfulgt af 

summegrupper og plenumdebat 

 

Fællesfoto og kaffe 

 

Anne Bach Nielsen 

Innovationskoordinator 

Center for Uddannelse 

Næstved Kommune 

 

Mobil:55883084 

Mail: 

abani@naestved.dk 

 

Onsdag den 29. november, 2017 

 

Fra 

7.00 

Morgenmad og ud-check fra værelser  

8.30 Fortsat proces med metode-afprøvning  

Processen slutter med præsentationer af mulige 

løsninger på den stillede øvelsesudfordring 

  

Procesledere: 

Karin Mortensen og Pernille 

Vils Rasmussen, Astra 

11.00 Pause 

 

 

11.15 Afrunding af den gennemførte øvelsesforløb 

● Intro til den videre proces med bl.a. 

hjemmeopgave i brugercentreret design 

● Skitsering af egen kommunes organisering af 

strategiudviklingsforløb med evt. styre- og 

følgegruppe 

 

Mødeleder 
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12.15 Frokost 

 

 

13.15 Aftaler om det videre forløb 

● Aftaler om aktiviteter i 2018-19 i Vest- og 

Øst-klynger af deltagende kommuner 

● Evaluering – skriftlig 

● Opsamling af evt. løse ender 

 

Mødeleder 

14.00 Kaffe 

 

 

14.20 Hvordan bliver en regional Teknologipagt til 
noget, kommuner og elever mærker? 

● om formålet med de regionale 

teknologipagter i medfør af 

vækstpartnerskabsaftaler 2017/2018 mellem 

regeringen og de regionale vækstfora, 

● om Region Midtjyllands planer for og samspil 

med bl.a. kommuner om at koble et 

STEM/naturfagsløft med lokal vækst. 

(20 min. oplæg m. spørgsmål og afrundende debat) 

 

Per Egedal Iskov 

Udviklingskonsulent 

Region Midtjylland 

 

Mobil: +45 2152 5795 

Mail: 

Per.egedal.iskov@ru.rm.dk 

15.00 Mødet slutter  
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Deltagerliste 

 

 

 

Nr. Grp. Region Kommune Navn E-mail 

1 A Midtjylland Skive  Mette Thybo Jensen metj@skivekommune.dk 

2 A Midtjylland Skive  Søren Sohn Jensen 

Tieren 

soer3033@skiveskoler.dk 

3 B Syddanmark Fredericia Charlotte Mikkelsen Charlotte.Mikkelsen@fredericia.dk 

4 B Syddanmark Fredericia Jesper Vilsbæk 

Sørensen 

jesper.v.sorensen@fredericia.dk 

5 C Syddanmark Kolding Jørn Chemnitz 

Kristiansen 

jckr@kolding.dk 

6 C Syddanmark Kolding Mogens Hansen moge@kolding.dk 

7 D Syddanmark Sønderborg Michael Stender mise@sonderborg.dk 

8 F Syddanmark Vejle Line Kastorp Kok linkk@vejle.dk 

9 A Sjælland Kalundborg Anders Wolf 

Andresen 

anders.andresen@kalundborg.dk 

10 A Sjælland Kalundborg Büsra Koca busra.koca@kalundborg.dk 

11 B Sjælland Odsherred Katja Nebsager katja.nebsager@hb-sk.dk 

12 B Sjælland Odsherred Michael Fryd michael.fryd@skolekom.dk 

13 D Sjælland Vordingborg Casper Madsen crmn@vordingborg.dk 

14 D Sjælland Vordingborg Jane Weise Mucha jwmu@vordingborg.dk 

15 C Hovedstaden Dragør Jens Nellemann 

Charpentier 

jensc@dragoer.dk 

16 C Hovedstaden Dragør Mette Elizabeth 

Hansen 

metteelizabeth@gmail.com 

17 E Hovedstaden Furesø Johnny Skjoldborg 

Krog 

jsk1@furesoe.dk 

18 E Hovedstaden Furesø Peter Thomsen peth@furesoe.dk 

19 E Hovedstaden Furesø Søren Rafn srafn@me.com 
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mailto:srafn@me.com


 
 

      

Nr. Grp. Region Kommune Navn E-mail 

20 F Hovedstaden Halsnæs Jim Karlstrøm Jensen gjksag5w@skolehk.dk 

21 F Hovedstaden Halsnæs Mads Christensen mads052v@skolehk.dk 

22 F Hovedstaden Halsnæs Pernille Mikkelsen 

Holm 

pemih@halsnaes.dk 

23 E Hovedstaden Høje-Tåstrup Thomas Gyalokay thomasgy@htk.dk 

24 E  Astra Elzebeth Berg Wøhlk ebw@astra.dk 

25 F  Astra Heiko Buch-Illing hbi@astra.dk 

26   Astra Karin Mortensen km@astra.dk 

27 B  Astra Lars Hagelskjær 

Wieland 

lhw@astra.dk 

28 D  Astra Majbrit Keinicke mke@astra.dk 

29 C  Astra Ole Kronvald okr@astra.dk 

30   Astra Pernille Vils 

Rasmussen 

pvr@astra.dk 

31 A  Astra Thomas Sandholm 

Hald 

tsh@astra.dk 

32   Astra Hans Colind Hansen hch@astra.dk 

 

   5/5 


