
 
 

 

UdviklingsRum 2017-19 (UR) 

 

4. workshop for UR-koordinatorer 

 
Hch/161118 

 

Tid: Onsdag den 21. november, 2018 kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30) 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart (gåafstand fra station) 

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

 

Workshoppens baggrund og ide 

Mødet er den tredie 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: 

- at kommunerne har fået feedback på status for deres hidtidige proces til strategiudvikling 

samt deres tidsplan frem mod en politisk vedtaget naturfagsstrategi, 

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

 

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

 

Koordinatorers forberedelse før workshoppen  

A) Gør midtvejsstatus for jeres udviklingsproces - hvad har I nået og hvad mangler I? 

Status bør bl.a. indeholde: 

● udviklingsprocessens organisering - har vi involveret de rette? og skal organiseringen med 

f.eks. styre-, netværks- og følgegruppe justeres? 

● udviklingsprocessens tidsplan - hvad skal vi nå og hvornår, inden en politisk vedtaget 

naturfagsstrategi kan være klar til deadline: 21.11.19? 

B) Skitserer en disposition til jeres strategi.  

Hent gerne inspiration fra andres strategier - se f.eks. links nederst på UR-forsiden  og Vejle. 

 

C) Overvejer behov for input fra UR i den sidste halvdel af UR-forløbet 
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Program: 

 

 

Onsdag den 21. november, 2018 

 

Fra 

9.30 

Ankomst og kaffe 

 

 

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

Hans Colind Hansen, Astra 

10.15 Midtvejsseminarer - nåede vi i mål m.h.t.:  

1. at bringe kommunale naturfagsstrategier i samspil 

med eksisterende nationale indsatser, herunder 

National naturvidenskabsstrategi og den nationale 

Teknologipagt, 

2. at inspirere til at opstille realistiske mål for 

kommunale naturfagsstrategier, 

3. at udvide kommuners blik for 

samarbejdsmuligheder til fremme af sammenhæng 

i naturfagsforløbet for børn og unge (0-18 år). 

Er “score-skemaets” mål om politisk forankring og 

ledelsesmæssig opbakning sikret? 

 

Gruppedrøftelser med opsamling på effekter og 

udeståender midtvejs i UR. 

(Arbejdsbilag 1 med vidneudsagn fra Odsherred og Sorø) 

 

Fire grupper 

10.40  Pause 

 

 

10.50 Nationale udfordringer og anbefalinger som 

checkliste for kommunale naturfagsstrategier 

- kan udviklingsprocessen i kommunen organiseres, 

så strategiens indhold matcher brugerne? 

 

Elzebeth Wøhlk, 

Konsulent i Astra 

11.00 Kvalificering af indsendte forslag til tidsplaner og 

dispositioner for strategier 

Kommunegrupper fulgt af opsamling i UR-teams 

 

Fire grupper og UR-teams 

12.00 Frokost 

 

 

13.00 Hvad vil gøre UR’s to resterende workshops mest 

værdifulde for UR-koordinatorer? 

Gruppedrøftelser og fælles opsamling 

 

Fire grupper 

& gruppeleder 

13.45 Pause  

14.00 UR-koordinatorers aktuelt mest 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 skema på næste side 

2)   Gruppedrøftelse af udfordringer (dialogrunder m. 

tovholdere) 

3)   Plenum: Vigtige indsigter og evt. aftaler om sparring på 

tværs af koordinator-teams 

 

 

Evt. med Walk and talk - 

udendørs 

15.30 Afrunding 

Koordinatorteams reflekterer i et spørgeskema: 

1. Hvad var dagens vigtigste udbytte for os? 

2. Umiddelbare forventninger til UR’s Slutseminar 

 

 

16.00 Mødet slutter   
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https://astra.dk/sites/default/files/6171_ur-kommuners_leverancer_og_progression_hch_240918_1.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/6171_ur-workshop_4_arbejdsbilag_211118_hch_011018_1.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/NNS_Rapport_V6_web%20%281%29.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/nns_rapport_anbefalinger_final_web.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/6171_ur-checkliste_-_nationale_udfordringer_og_anbefalinger_relevante_til_min_kommunes_naturfagsstrategi_hch_241018.pdf
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


 
 

 

 

Skitse til booking-skema for Open Space kl. 13.30  - “forudbestillinger” er velkomne! 

 

 Bord A Bord B Bord C Bord D 

Runde 1 

14.15- 

14.40 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

14.40 KAFFE & KAGE 

Runde 2 

14.45- 

15.10 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

Udfordring 

Tovholder/ 

Kommune 

15.15 Plenum:  Vigtige indsigter og evt. aftaler om sparring på tværs af koordinator-teams 

 

 

 

Deltagerliste og gruppeinddeling A-D: 
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