
 
 

 

UdviklingsRum 2017-19 (UR) 

6. workshop for UR-koordinatorer 

 
Hch/040919 

 

Tid: Torsdag den 5. september kl. 10-16 (Morgenbrød fra 9.30) 

Sted: Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør 

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

 

 

 

Workshoppens baggrund og ide 

Mødet er den sjette og sidste workshop for teams af kommunale koordinatorer 

(UR-koordinatorer) fra de 11 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”). 
 

 

Mål for workshop 6: 

- at hver UR-kommune afprøver deres pitch og poster til Slutseminaret og får feed-back, 

- at opsamle UR-kommuners erfaringer fra deres strategiproces - bl.a. succesoplevelser og 

opmærksomhedspunkter. Erfaringerne fastholdes i en indtastningsskabelon og bruges i et 

erfa-ark fra UR til Slutseminarets deltagere, 

- at drøfte og aftale UR-koordinatorers rolle i formidlingen af indvundne erfaringer ved  UR’s 

Slutseminaret og efterfølgende, 

- at aftale tidsplan for UR-kommuners “strategi-produkter” til formidling på UR’s forside, 
 

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

 

 

Hjemmeopgave før workshop 6: 

Workshoppen er bl.a. fælles forberedelse til UR-slutseminarets første programpunkt: 

 

Vores naturfagsstrategi og dens værdi for andre af kommunens strategier 

“Markedsplads” med parallelle præsentationer og drøftelse af 11 kommuners 

naturfagsstrategier over tre runder a’ 20 min., 3 min. pitch og posters på cafeborde. 
 

Til workshop 6 skal hvert koordinatorteam derfor have forberedt: 

 

1) en “prototype” til den 3 min. pitch, som egen kommunes delegation skal bruge. 

Som “dogmeregel” skal prototypen følge dispositionen i arbejdsbilag 1, 
  

2) en første skitse til en poster, der skal bruges sammen med pitchen. 

Der er kunstnerisk frihed - blot må den endelige poster være max 420 × 594mm (A2), 

to-dimensionel og unplugged. 

 

som teamet kan afprøve og få andre teams' feedback på. 
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mailto:hch@astra.dk
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum/slutseminar
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum/slutseminar
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum
https://astra.dk/sites/default/files/6171_pitch_og_poster_arbejdsbilag_1_hch_190819_0.pdf


 
 

 

Program 

 

 

Torsdag den 5. september, 2019 

 

Fra 

9.30 

Ankomst og kaffe 

 

 

10.00 Velkomst og program  Mødeledelse: Astra 

10.10 Hvor klar er vi til at dele med andre ved Slutseminaret? 

- Status før spurt mod UR’s sidste milepæl (Score-skema) 
- Slutseminarets endelige program 

 

 

10.30 Pitch og poster til Slutseminaret 

Parallelle afprøvninger og feedback 

Grupper af 2-3 koordinatorteams 

Fælles: Opsamling og evt. justering af seminarets programpunkt 

 

 

12.00 Frokost 

 

 

13.00 Hvilke UR-erfaringer er værdifulde for andre kommuner? 

Succesoplevelser og opmærksomhedspunkter fra en toårig 

strategiproces i kommunen? 

Oplevede hæmmere og fremmere for forandring af 

naturfagsundervisningen? 

Makkerpar opsamler i skabelon til UR-erfarings-ark  

 

 

 

 

14.00 Pause 

 

 

14.15 “Strategi-produkter” til formidling på UR’s forside  

- hvilke og hvornår? 

- Proces for invitationer til kommuner og regioner 

Slutseminarets deltagere skal kunne forberede sig -  fx. via: 

- Faktaark om UR-kommuner? 

- UR-kommuners naturfagsstrategier? 

- Erfa-ark med erfaringer fra strategiproces? 

- andet, f.eks. talepapir fra pitch og poster? 

Tidsplan for færdiggørelse aftales 

 

 

14.45 UR-kommuners rolle ved Slutseminaret og efter? 

Under programmets gennemførelse: 

- rollefordeling i UR-kommunens delegation? 

Efter: 

- UR-kommuner som “konsulenter” for andre? 

- forum til deling af UR-erfaringer - indbyrdes og med 

andre kommuner? 

- efterspil med UVM- eller Astra-konsulenter? 

- andet? 

 

 

15.30 Afrunding 

Koordinatorteams reflekterer over UR i et spørgeskema: 

1. Hvad bør gøres anderledes en næste gang? 

2. Hvad er det gode, som kan gentages en næste gang? 

 

 

16.00 Mødet slutter   
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https://astra.dk/sites/default/files/6171_ur-kommuners_leverancer_og_progression_hch_110219.pdf
https://astra.dk/workshop-3
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum


 
 

 

Deltagerliste: 

 

 Gr. Kommune Navn   E-mail 

1 C Dragør  Mette Elizabeth Hansen metteelizabeth@gmail.com 

2 C Dragør  Asger Villemoes Nielsen asgern@dragoer.dk 

3 A Fredericia  Charlotte  Mikkelsen Charlotte.Mikkelsen@fredericia.dk 

4 A Fredericia  Jesper Vilsbæk Sørensen jesper.v.sorensen@fredericia.dk 

5 A Furesø  Johnny Skjoldborg Krog jsk1@furesoe.dk 

6 A Furesø  Søren  Rafn ornithoctoninae@gmail.com 

7 A Høje-Taastrup  Thomas  Gyalokay thomasgy@htk.dk 

8 B Kolding  Jørn  Chemnitz jckr@kolding.dk 

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

10 B Odsherred  Jakob Walløe Hansen jakob@geoparkodsherred.dk 

11 B Odsherred  Michael  Fryd michaelhemfryd@gmail.com 

12 B Sorø  Morten Holm Svensson mohm@soroe.dk 

13 B Sorø  Anne Kristine Raaholt anra@soroe.dk 

14 C Vejle  Anne Vibeke Kragelund anvkr@vejle.dk 

15 C Vejle  Line Kastorp Kok linkk@vejle.dk 

16  Astra Thomas Sandholm Hald tsh@astra.dk 

17  Astra Heiko  Buch-Illing hbi@astra.dk 

18  Astra Lars H.  Wieland lhw@astra.dk 

19  Astra Flemmin

g 

Sjølin Bauer fsb@astra.dk 

20  Astra Hans  Colind Hansen hch@astra.dk 

 

 

 

Test-runder: 

A (Plenum) B (Gr.rum) C (Plenum) 

1) 10.40-11.00    

2) 11.00-11.20    

3) 11.25-11.45   Fordel jer på A og B! 

11.45: Plenum Opsamling/behov for justering? 
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