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Præsentation
Søren Thorborg 
- Skolechef i Køge i 5 år
- Skolechef i hhv. Hvidovre og Distr. Nørrebro, Kbh.
- Skoleleder på Utterslev Skole (naturfaglig skole)

- Udviklingskonsulent i Kbh. Kom. og udviklingskonsulent i eget firma

- Seminarielærer og Folkeskolelærer 

- Uddannelse:
- Læreruddannelse (KDAS) + Exam.pæd. i naturfag (DLH/DPU) 

- Diplom i Skoleledelse (UCC) 

- Master i offentlig Ledelse, MPG, (CBS)

Børne- og ungeforvaltningen / Skoleområdet      



Hvad vil jeg gerne opnå i dag?

- Give jer et indtryk af, hvordan strategisk, faglig ledelse af 
naturfagsområdet kan praktiseres i et kommunalt skolevæsen.

- Give jer et indtryk af de overvejelser, dilemmaer og løsninger der har 
været i denne proces." 

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Køge Kommune
- Ligger 45 km syd for København
- Har 60.000 indbyggere
- Er en kombination af en gammel industriby og store 

landområder med landbrug.
- Er kendt som handelsby – både i historien og i dag.
- Er meget gennemsnitlig, økonomisk, politisk m.v.

- Har 15 folkeskoler
(bh. Kl. – 9. klasse) (En kun til 6. kl.)

- En 10. klasse-skole
- 2 specialskoler
-forvaltningen                                                                        -afdeling



Kort over skoledistrikter

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Skoler og elevtal

-forvaltningen                                                                        -afdeling

Skole Elever Antal spor
Alkestrup Skolen 125 1 (til 6. klasse)
Asgåd Skole 712 3
Borup Skole 694 3
Ejby Skole 466 2
Ellemarkskolen 433 2
Ellebæskolen 69 Specialskole
Hastrupskolen 585 2-3
Herføge Skole 473 2
Holmebæskolen 386 1-2
Højelse Skole 238 1-2
Kirstinedalsskolen 638 2-3
Sct. Nicolai Skole 490 2
Skovboskolen 596 2-3
Sødre Skole 472 2
Vemmedrupskolen 343 1-2
10. klasse Campus Køge 143 10. kl.
Total 6905



Behandlingshjem

Børne-tandpl.

Sundhedspleje

SSP

PPR

Pladsanvisning

Dagpleje

BUF i Køge

Børne- og ungeforvaltningen / Skoleområdet      
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KØGEs Naturfaglige satsninger
Iværksættermesse
- 5 år i træk har alle 7. klasser deltager 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. 

NaturligVis
- Sammen med Faxe og Stevns har Køge gennemført projektet 

NaturligVis, som med A.P.Møller-strøtte har styrket naturfagene 
gennem tre koordinerede indsatser. 

LEAPS
Herfølge Skole er af KATA-fonden er valgt til LEAPS-skole, hvor hele 
personalet gennem tre år gennemgår en uddannelse:Projektorienteret
tilgang. Naturfag indgår i alle fag. Autentiske problematikker. 
Samarbejde med det lokale erhvervsliv.  

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Man kan ikke spise en elefant 
i ét stykke

Børne- og Unge forvaltningen                                                                        Skoleområdet



Man må dele den op! 

Børne- og Unge forvaltningen                                                                        Skoleområdet



Fælleskommunal strategi 16 temaer

Børne- og Unge forvaltningen                                                                        Skoleområdet

Målstyret 
undervisning og 

klasseledelse

Udskoling og 
brobygning til 

ungdoms-
uddannelserne

Styrkelse af 
naturfagene

Trivsel og 
livskompetencer

Motion, sundhed 
og bevægelse

Innovation og 
entreprenørskab

Fysiske 
læringsmiljøer

Understøttende 
undervisning / 
lektiehjælp og 

faglig fordybelse
Forældre-

samarbejde og 
elevinddragelse

Den åbne skole

En spændende 
og varieret 
skoledag

Elevcentreret 
ledelse

Medarbejder
trivsel og 
elevtrivsel

Team-
samarbejde: 
indhold og 

organisering

Videndeling og 
fælles udvik-
ling mellem 

skolerne

Brobygning ind 
i skolen og 

mellem faserne



Fælleskommunal strategi 16 temaer
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-forvaltningen                                                                        -afdeling

Ø Implementeringsperiodens start, slut og milepæle

§ Samlet implementeringsperiode = 2015-2019

Ø Fælles resultatmål 

Ø Fælles kvalitative og kvantitative slutmål

Ø Skolernes råderum inden for den fælles ramme

Ø Andre forventninger og kvalitetskrav

Ø Opfølgning og indsatser fra forvaltningen

Inden for hvert tema:



Strategi for implementering
- Strategien har været i proces med skolelederne
- Endelig udgave i høring
- Vedtaget politisk
- Danner grundlag for skolernes arbejde
- Udgangspunkt for udviklingsplaner
- Udgangspunkt for evaluering
- Udgangspunkt for udviklingssamtaler

Børne- og ungeforvaltningen / Skoleområdet      



Kvalitetsrapport og udviklingsplan 
( to papirer)

-forvaltningen                                                                        -afdeling

Kvalitetsrapport

Bagudrettede, faktuelle data 
om skolens resultater og 
nøgletal. 

Udviklingsplan

Fremadrettede planer for 
initiativer og udviklingstiltag 
p.b.a. kvalitetsrapporten og 
andet.



Udviklingsplan
- Implementering af folkeskolereform og videndeling

imellem skolerne
- Styrings- og dialogredskab for den enkelte skole og 

BUF
- Praksis og effekter bliver synlig for alle aktører og 

interessenter
- Prioriterede indsatser evalueres hvert år i juni 

måned.

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Udviklingsplaner – forløb.
- Dialog BUF og skoleledere om kommende års fokusområder fra den 

overordnede strategi.
- BUF udmelder de konkrete fokusområder
- Skolerne laver første udkast til udviklingsplan
- Dialog på hver enkelt skole
- Skolerne laver anden udgave af udviklingsplan (Fortsat dynamisk papir)
- Planen implementeres og udvikles løbende på skolen
- Der arrangeres gennem året temadage om fokuspunkter.

-forvaltningen                                                                        -afdeling



NaturligVis

-forvaltningen                                                                        -afdeling

Baggrund 2014
- Elevernes faglige niveau blandt de laveste i region Sjælland

- Dækningsgrad af:
- Naturfagsvejledere 17 %
- Natur - teknologi lærere 37 %
- Fysik - kemi lærere 78 %
- Biologi lærere 64 %
- Geografi lærere 55 %



Mål
- Tværkommunal indsats på naturfagsområdet og opfyldelse af  

uddannelsesmål for alle naturfagslærere

- Vision - mål 2018 
- Naturfagsvejledere på alle skoler
- Alle lærere, der underviser i naturfagene, har linjefag
- Alle naturfagslærere arbejder sammen om at udvikle bedre undervisning i 

årene frem
- Eleverne opnår bedre udbytte af undervisningen i naturfagene
- Flere elever søger naturfaglige / teknisk betonede ungdomsuddannelser

-forvaltningen                                                                        -afdeling



De enkelte indsatser

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Naturfagsvejledere
Naturfagsvejledere yder:
- Løbende vejledning og support til studiegrupper på egen skole
- Er sparringspartnere for ledelse og lokale ressourcepersoner 
- Er medundersøgende og medudviklende
- Kvalificerer og skaber fælles events som fremmer interessen for naturfag 

blandt lærere og elever
- Udfordrer rammer og begrænsninger
- Følger med i og udbreder nyeste fagdidaktiske forskning og 

udviklingsarbejder

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Tæt på målopfyldelse
- 19 nye naturfagsvejledere er i gang med afsluttende modul
- 119 lærere har opnået linjefag 
- 180 lærere har gennemgået 2 – 6 lektionsstudier
- 44+11 lærere med kompetencekurser i natur-teknologi
- Udvikling af vejlederkorps (PLC) på mange skoler
- Styrket naturfaglig kultur på alle 23 skoler
- Naturfaglig øjenåbner for elever og lærere

-forvaltningen                                                                        -afdeling



Faglig dækningsgrad øget betragteligt

2014 2019
�Naturfagsvejledere 17 % 91%
�Natur - teknologi lærere 37 % 80%
�Fysik - kemi lærere 78 % 95%
�Biologi lærere 64 % 88%
�Geografi lærere 55 % 81%

-forvaltningen                                                                        -afdeling



NaturligVis slutter november 2018

-forvaltningen                                                                        -afdeling

Projektet støttes af    
A. P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formål

Faxe, Køge og Stevns kommuner 
støtter vikardækningen
Naturlig-Vis



KATA-fonden og LEAPS

-forvaltningen                                                                        -afdeling



-forvaltningen                                                                        -afdeling

- LEAPS skoler følger en ny strategi, hvor naturfag og teknik ikke 
dyrkes isoleret, men integreres med alle andre fag gennem en 
systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based
learning”.



4 kommuner - 4 skoler

-forvaltningen                                                                        -afdeling

- Projektet skal, i samarbejde med fire kommuner over seks 
år, udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene 
integreres med alle fag gennem en projektbaseret og 
anvendelsesorienteret undervisning.

- De fire skoler er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, 
Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i 
Kalundborg og Herfølge Skole i Køge. 



-forvaltningen                                                                        -afdeling

- Den almennyttige fond, Kata Fonden, har taget initiativ til 
LEAPS, der henvender sig til grundskolen.

- Projektet skal, i samarbejde med fire kommuner over seks 
år, udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene 
integreres med alle fag gennem en projektbaseret og 
anvendelsesorienteret undervisning.

- De fire skoler er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, 
Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i 
Kalundborg og Herfølge Skole i Køge. 

- LEAPS skoler søger at styrke børn og unges naturfaglige og 
tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk 
tænkning og kommunikation.



Styrke børns naturfaglige og 
tværfaglige kompetencer

-forvaltningen                                                                        -afdeling

- LEAPS skoler søger at styrke børn og unges naturfaglige og 
tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk 
tænkning og kommunikation.

- Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden, 
samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan 
inspirere andre skoler.



Iværksættermessen
Innovation og iværksætteri for alle elever i 7. klasse

……… og deres lærere.



Hvad er Iværksættermessen?



Innovationsprojekt  og -konkurrence for alle 
7. klasses elever i Køge Kommune
Der stilles 3 temaer på iværksætter-opgaver, man kan vælge imellem.
Hver skole laver hold på 4-5 elever, som sammen løser opgaven.
Der holdes lokale konkurrencer på hver skole.
Hver skole sender et vinder-hold pr. tema til iværksættermessen. 



I 2018 de tre cases:  

• DET TÆTTE: 
Udfordring: At designe et aktivt udemiljø til jeres skole, der er 
målrettet udskolingselever

•DET NÆRE: 
Udfordring: Hvordan kan jeres by få nyt liv til gavn for flere 
aldersgrupper?

•DET GLOBALE: 
Udfordring: Skab en bæredygtig løsning til et af FNs 17 verdensmål

Et eksempel



Udviklingsarbejdet
• Projektgruppen afholder kursus for alle

lærere.
• Innovation
• FIRE-model
• 21st skills

• Pædagogiske læringscentre undervises
i teknologier, der kan benyttes til at 
støtte op om arbejdet
med Iværksættermessen.



Fokus
områder
• Innovation
• 21st skills
• Åben skole

(samarbejde
med virksomheder og 
institutioner)
• Makerspace-

teknologier
• FN's verdensmål



Selve messedagen
• Præsentation af vinderprojekterne

for eksterne dommere
• Alle de andre elever er på 3 stationer:
• Besøg på standene/ projekterne
• Et foredrag om innovation
• En workshops (hands-on)



Hver klasse får et ”skema”
(klassen får også en lokal ”elev-guide”)

Kl. A Kl. B Kl. C Kl. D Kl. E Kl.  F ……

Messe Workshop Foredrag Messe Workshop Foredrag …..

Foredrag Messe Workshop Foredrag Messe Workshop

Workshop Foredrag Messe Workshop Foredrag Messe



10 Workshops

• Præsentation af nyeste
teknologier
• Fokus på innovative processer
• Idéudvikling for firmaer

Alt sammen “Hands-on”.



Pædagogiske tanker bag messen

• Etablere og styrke nye arbejdsformer og mindset hos lærere og elever.
• Gøre eleverne klar til at mestre 21th Century skills og styrke deres 

evne og erfaringer ift innovation og iværksætteri.
• Styrke elevernes engagement i arbejdsformerne ….. og lade dem 

bidrage til at flytte lærernes arbejdsformer og tænkemåder. 
• Etablere en ramme, der giver lærerne en kærlig, men fast ”hånd i 

ryggen”, så de flytter sig ind i et ”usikkert” område, som de ikke lærte 
på seminariet, og som de ikke har tilegnet sig i andre sammenhænge.
• Støtte og styrke de progressive læreres arbejde og position på skolen.
• Sende et klart signal til skolernes ledelser om en udviklingsretning i 

pædagogik og arbejdsformer. 



Pædagogiske udfordringer – og hjælp

• Lærerne kan være usikre på at 
træde ud i dette nye felt

• Eleverne kan være forbeholdne 
med at kaste sig ind i dette.

• Lærerne i projektgruppen bruger 
meget tid på opgaven.

• Skolelederne har været bekymrede 
for tidsforbruget og indtryk af des-
organiserethed.

• Varierende kendskab og opbakning 
fra skolelederne

• Vi understøtter lærerne med 
kursus og grundigt materiale

• Meget virkelighedsnære cases og 
lidt ”hype” omkring rammen.

• Skolerne tildeles løn-kroner fra 
centrale budgetter

• Teori om 21th C.S. og betydelig 
udvikling af strukturen og lærer-
supporten. 

• Skolelederne nudges til at være på 
messen (et skoleledermøde 
afholdes på den skolen, den dag)



Presse-klip



www.iværksættermessen.dk


