
 
 

 

 

UdviklingsRum 2017-19 (UR) 

 

3. workshop for UR-koordinatorer 

 
Hch/230818 

 

Tid: Torsdag den 30. august, 2018 kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30) 

Sted: Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej, Korsør 

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

 

Workshoppens baggrund og ide 

Mødet er den tredje workshop for teams af kommunale koordinatorer (UR-koordinatorer) fra 

de 12 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.  

 

Workshoppens mål: 

1) at overveje en strategis med- og modvind via faglig ledelse og kraftfelt-analyse, 

2) at give rum for feedback på succeser eller presserende udfordringer i strategiudviklingen, 

3) at samstemme forberedelse og gennemførelse af Midtvejsseminar. 

 

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

 

 

Koordinatorers hjemmeopgaver før workshoppen: 

 

A) Som opfølgning på workshop 2 skal I udvælge een "ønsket virkning" og “renskrive” en 

indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der kan bruges til evaluering.  

Noter gerne overvejelser om, hvordan evalueringen kan formidles til det politiske udvalg i 

kommunen. 

Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18 

 

B) Nu har hvert team arbejdet med naturfagsstrategien i over et halvt år. Lav en liste over 

kræfter, som I mener henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, 

som børn og unge jeres kommune oplever  (Maria’s rejse). Listen tjener som forberedelse til 

workshop-øvelsen i kraft-feltanalyse. 
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18. 

 

C) Overvej hjemmefra en "lille succes" eller "presserende udfordring" fra strategiudviklingen, som 

teamet gerne vil dele ved workshop 3. 
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mailto:hch@astra.dk
https://astra.dk/sites/default/files/6171_skabelon_indsatsteori_olga_trolle_120618.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/Marias%20naturviden%20V2.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/6171_ws_3_oevelse_3_kraftfelt-analyse_hch_300818.pdf


 
 

 

Program: 

 

 

Torsdag den 30. august, 2018 

 

Fra 

9.30 

Ankomst og kaffe 

 

 

10.00 Velkomst, program, “score-skema” og check-in 

 

Mødeleder: 

Hans Colind Hansen, Astra 

 

10.15 Hvordan kan "faglig ledelse" øge effekten af en 

kommunal naturfagindsats?  

Køge Kommune har gennem mange år satset på naturfag i 

skolerne men har ikke en egentlig naturfagsstrategi. I 5 år i 

træk har alle 7. klasser deltaget i en Iværksættermesse, 

hvor eleverne vælger mellem tre cases, som de så arbejder 

innovativt med. Dette har rykket meget for både elever, 

lærere og ledelser. Sammen med Faxe og Stevns har Køge 

gennemført projektet Naturlig-Vis, som med A.P.Møller- 

støtte har styrket naturfagene gennem tre koordinerede 

indsatser. Og sidst er Herfølge Skole i Køge Kommune af 

KATA-fonden blevet udvalgt til at blive LEAPS-skole, hvor 

hele personalet gennem tre år gennemgår en uddannelse 

mhp. at lave projektorienteret tilgang til undervisningen, 

hvor naturfag indgår i alle fag og arbejder med autentiske 

problematikker i samarbejde med det lokale erhvervsliv.  

20 min. oplæg til gruppedrøftelser 

 

Skolechef  

Søren Thorborg, 

Køge Kommune 

soeren.thorborg@koege.dk 

10.40  Pause 

 

 

10.45 Gruppedrøftelser:  

Hvilke hæmmende og fremmende kræfter for en 

naturfagsstrategis implementering kan “faglig 

ledelse” og organisering påvirke?  

Lav flipover med kolonner til - og + kræfter. Via runder 

med afsæt i lister fra hjemmeopgave A), udvælges kræfter, 

der skrives på post-its og placeres på flipover.  

 

Fire grupper 

11.15 “Fernisering” på 4x flipovers 

 

Opsamling med indleder 

- hvordan kan indsatser til udvikling af faglig ledelse 

udtrykkes i en naturfagsstrategi? 

 

Deltagere og indleder 

12.00 Frokost 

 

 

12.45 Øvelse 3: Kraft-feltanalyse 

 

Fire grupper 

 

13.30 Midtvejsseminarets program og brief af politikere 

 

Mødeleder 

14.00 UR-koordinatorers succeser eller presserende 

udfordringer ved udvikling af naturfagsstrategi?  

UR-kommuner er forskellige og udvikler strategier i 

forskelligt tempo - der er basis for at lære af hinandens 

erfaringer. 

Videndeling og dating gennemføres i et Open 

Space-inspireret forløb med følgende faser: 

1)   Plenum: Presserende udfordringer sorteres i 

bookingskema - se næste side. 

2)   Gruppedrøftelse af udfordringer (dialogrunder m. 

tovholdere) 

3)   Plenum: Tovholdere afrapporterer vigtigste indsigter 

4)   Plenum: Evt. aftaler om sparring på tværs af 

koordinator-teams 

Evt. som walk & talk  
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https://naturligvisfag.skoleblogs.dk/fora/
http://www.leapsskoler.dk/hvad-er-leaps/
https://www.lederweb.dk/personale/organisering-af-arbejdet/artikel/79801/ledelse-af-stormoder
https://www.lederweb.dk/personale/organisering-af-arbejdet/artikel/79801/ledelse-af-stormoder


 
 

 

15.30 Afrunding 

Koordinatorteams reflekterer i et spørgeskema: 

1. Halvvejsstatus - hvornår begynder vi at skrive? 

2. Hvad er dagens vigtigste udbytte for os? 

3. Hvad har vi behov for næste gang, 21.11.18? 

“Stikprøver” i plenum 

 

 

16.00 Mødet slutter  

NB. drager Storebælts blå, er en badetur mulig! 

 

 

 

 

 

Booking-skema for Open Space kl. 14.00  - “forudbestillinger” er velkomne ;-) 

 

 

 Bord A Bord B Bord C Bord D 

Runde 1 

14.15- 

14.40 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

14.40 KAFFE & KAGE 

Runde 2 

14.45- 

15.10 

 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Succes/ 

udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

15.15 PLENUM: 

ad 3)   Tovholdere afrapporterer top-2 af indvundne indsigter 

ad 4)   Evt. aftaler på tværs af koordinator-teams 
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Deltagerliste 

 

 

Nr Gr Region Kommune Fornavn Efternavn Email 

1 A Hovedstaden Dragør  Asger Villemoes 

Nielsen 

asgern@dragoer.dk 

2 A Hovedstaden Dragør  Mette 

Elizabeth 

Hansen metteelizabeth@gmail.com 

3 D Hovedstaden Halsnæs  Marie Kielberg mykken@me.com 

4 B Hovedstaden Høje-Taastru

p  

Arne Fjellerad arnefj@htk.dk 

5 B Hovedstaden Høje-Taastru

p  

Thomas Gyalokay Thomasgy@htk.dk 

6 B Sjælland Kalundborg  Büsra Koca busra.koca@kalundborg.dk 

7 B Sjælland Kalundborg  Lisbeth Vive lisbeth.vive@kalundborg.dk 

8 C Sjælland Odsherred  Jakob 

Walløe 

Hansen jakob@geoparkodsherred.dk 

9 C Sjælland Odsherred  Katja Nebsager katj1081@hb-sk.dk 

10 C Sjælland Odsherred  Michael Fryd michael.fryd@skolekom.dk 

11 D Sjælland Sorø Jesper Tejstø jete@soroe.dk 

12 D Sjælland Sorø Morten Holm Svensson mohm@soroe.dk 

13 A Syddanmark Fredericia Jesper Vilsbæk jesper.v.sorensen@fredericia.dk 

14 A Syddanmark Fredericia  Charlotte Mikkelsen charlotte.mikkelsen@fredericia.dk 

15 C Syddanmark Kolding  Johnny Pedersen Johpe@kolding.dk 

16 C Syddanmark Kolding  Jørn Chemnitz Jckr@kolding.dk 

17 D Syddanmark Vejle  Anne 

Vibeke 

Kragelund anvkr@vejle.dk 

18 C  Astra Lars H. Wieland lhw@astra.dk 

19 B  Astra Ole Kronvald okr@astra.dk 

20 A  Astra Elzebeth Wøhlk ebw@astra.dk 

21 B  Astra Majbrit Keinicke mke@astra.dk 

22 D  Astra Thomas Sandholm Hald tsh@astra.dk 

23   Astra Hans 

Colind 

Hansen hch@astra.dk 
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