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07/02/2019 10.02.51Sorø 
Kommune

"Fælles læringssyn og stærke overgange for Børn og 
Unge i Sorø Kommune" - (Understøtter overgange 
mellem institutioner og uddannelsessteder.)

Visions- og planstrategi 2022. 
Tema 3:Viden og vækst – arbejde og 
uddannelse til alle.
(Skole-virksomhedssamarbejdet, samt arbejde 
for at vores børn og unge dannelsesmæssigt, 
læringsmæssigt, trivselsmæssigt og teknologisk 
er klar til
at møde og mestre fremtiden, og inddrage børn, 
unge og forældre i dette arbejde.)

15/02/2019 13.18.41Vejle 
Kommune 

De faglige strategier i kommunen er alle tænkt som en del 
af arbejdet med et fagligt løft i fagene - herunder naturfag. 

fx: Strategi for naturfag forsøger at skabe en 
retning for og initiativ til arbejdet med den åbne 
skole og aktuelle naturfaglige problemstillinger i 
samarbejdet mellem skoler og lokale 
virksomheder/eksterne læringsmiljøer



25/02/2019 16.25.03Høje 
Taastrup 

NF-strategien skal understøtte udvikling af en 
projektorienteret undervisningskultur med øget vægt på 
undersøgelser af samfunds/"virkelighedsnære" 
problemstillinger. (Sammenhængende med:
Børne & Ungepolitikken: "Sætte det enkelte barn og den 
unges naturlige nysgerrighed, læringslyst og motivation i 
centrum."`)

NF-strategien skal medvirke til udvikling af et netværk af 
virksomheder, institutioner og andre "autentiske 
samarbejdspartnere", som samspiller med skoler om 
ideer til innovationsprojekter og naturfagligt baserede 
løsninger. (Sammenhængene med Børne & 
Ungepolitikken: "Skabe udvikling og læring i tæt 
samarbejde med verden omkring." og "Børn og unge 
tager medansvar for den verden de er en del af" og "fokus 
på 21´ århundredes kompetencer.")

NF-Strategien skal beskrive muligheder for 
kompetenceopbygning for naturfagslærere. 
(Sammenhængende med HTKs Udviklingsstrategi 2016-
28: 
- Arbejdet på børne- og ungeområdet skal hele tiden tage 
afsæt i de nyeste metoder og viden om læring og 
pædagogisk praksis.
- Byrådet vil arbejde for, at skoler og institutioner har det 
bedst muligt uddannede personale...
- Digitale medier skal fremme læring ved at motivere og 
stimulere en eksperimenterende og innovativ tilgang.

NF-strategien skal sætte fokus på faciliteter, som 
fremmer/styrker naturfaglige muligheder og tænkning 
(Sammenhængende med Udviklingsstrategien 2016-28:
- De nødvendige læremidler skal være til rådighed. Det 
gælder såvel digitale læremidler som redskaber, 
værksteder, faglokaler, materialer og faciliteter der kan 
skabe autentiske læringsmiljøer...
- Aktiviteter udendørs skal være en naturlig del af skole- 
eller institutionsdagen... og være med til at gøre dem til 
bæredygtige og miljøbevidste borgere, som respekterer 
og passer på naturen.

NF-strategien skal understøtte kulturer der 
bygger på STEAM, 21'th Skills og FNs 
bæredygtighedsmål. (Sammenhængende med 
Strategi for Grøn Generation:
- Visionsmål: At børn og unge bliver motiverede 
og ser mulighederne for at agere lokalt og har 
forståelse for, at vejen mod et mere bæredygtigt 
samfund involverer såvel lokale som globale 
løsninger og adfærdsændringer.
- ISCs aftalestyring 2017: Afsnit 1. Udvikling af 
fremtidens kompetencer.

Relevante lokale dokumenter:
* HTKs Udviklingsstrategi 
2016-28
* Børne & Unge politikken
* Strategi for Grøn Generation
* Byrådets beslutningssag om 
Fremtidens Folkeskolen i HTK
* AP Møller projekt om 
Fremtidens Skole
* ISCs aftalestyring
* HTKs Natur- og Friluftspolitik
* Curriculum for 
projektorientering på 
dagtilbudsområdet
* NærHedens Skoles strategi 
for udvikling af en 
scienceprofil
* Dokument om ønsker for 
HTKs naturfaglige 
lærernetværk.
* Evalueringsrapport om 
Naturfaglig Profilskole 
Gadehaveskolen.



26/02/2019 08.39.30Dragør 
kommune

I den lokale Skolepolitik tales der meget om variation; 
engineering og arbejdet med FabLab i rammer af fx 
Naturfagsfestival i Astra-regi og verdensmålene 
understøttes af mangfoldighed i metoder, performativitet 
og scenarier.

Den fælles naturfagsstrategi understøtter også et udtalt 
kommunalt ønske om samarbejde på tværs mellem de 
forskellige skoler, faglig sparring og tværprofessionelt 
samarbejde mellem lærere og pædagoger. Dertil kommer 
et naturligt samarbejde med virkeligheden i form af 
kommunens Ungdomsskole, firmaer mm., der har et 
naturvidenskabeligt islæt.

Det styrker motivation at bruge mangfoldige læringsrum - 
dette gavner både motivation hos eleverne, men også 
hos lærere og pædagoger, fordi der bliver skabt større 
alsidighed og variation i hverdagen samt større 
sammenhæng mellem teori og praksis.

I den lokale skolepolitk samt direktionens 
strateginotat for både 2018 og 2019 fremstår, at 
skolerne skal understøtte "dannelse med lokalt 
udgangspunkt", således at "skolen i samspil 
med virkeligheden" skal understøtte 
strukturerede samarbejde med andre aktører, fx 
ungdomsskole, kulturskole, virksomheder, for at 
"børnene i Dragør kommune skal kunne kende 
deres lokale samfund og kulturelle 
udgangspunkt for deres demokratidannelse". 
Det mangfoldige læringsrum, som 
naturfagsundervisningen gør brug af, "som fx 
Dragør kommunes alsidige natur eller skolernes 
udearealer... kan være et supplement til 
klasseværelserne og styrke motivationen ved at 
skabe variation i hverdagen og sammenhæng 
mellem teori og praksis".

Strategiens vetagne ordlyd 
skal også fascilitere det nære 
samarbejde på tværs af skoler 
og professioner, for at 
eleverne skal styrkes i deres 
eksperimentelle færdigheder, 
deres nysgerrighed, deres 
designtænkning og mod på 
innovation og foranderlighed, 
som bliver morgendagens 
præmis for grundlæggende 
læring. Dette understøtter 
naturfagene og strategien. 

28/02/2019 08.51.29Kolding Fremtidens Skole, ny vision og Grøn Generations Strategi Bæredygtigheds strategi, Erhvervsstrategi
28/02/2019 09.13.58Fredericia Kompetenceløft 0-18 år, LSUL (B&U politik, 

kapacitetsopbygning)
Undersøgende/eksperimenterende tilgang til læring (B&U 
politik, fra 0 fejls kultur til eksperimenterings- og 
innovationskultur)
Læring på tværs af fag og på langs af læringskæden 
(B&U politik, mangfoldigt og sammenhængende 
læringsmiljø)
Science talenter (Talentstrategi)
Grøn Generation (B&U politik, åbent skole/dagtilbud)

Science profiler og profildagtilbud ( 
Bosætningsstrategi / Værks strategi, tydelige 
profiler, mangfoldigt og attraktivt læringsmiljø)
Grøn Generation / Åben skole og dagtilbud ( 
Bæredygtighedsstrategien, oplevelser, 
formidling og læring - Grøn adfærd blandt 
institutioner og borgere)
Læring omkring bæredygtighed 
(Trekantområdets strategi for vækst, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed)


