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Velkommen til workshop 5 i 
UdviklingsRum 

2021-22 
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Nye deltagere, gæster og 
Astras Team Forankring
● Vejen Kommune: Kim Esbye Blomberg (Dagtilbudsområdet)
● Furesø Kommune: Tonie Asp (Barselsvikar for Eva Theil)

● Den Grønne Rygrad:
Ditte von Staffeldt, Synnøve Kjærland og Jesper Bro

● Astra - Team Forankring 
Bo Lykke Fredsgaard (Ny Forankringschef) 
samt Flemming Sjølin Bauer

Og så skulle jeg hilse fra et par af vores deltagere, der desværre måtte melde afbud fordi der i dag også er 
møde i naturvejlederforeningen 
- Det er bl.a. derfor at Johnny fra Furesø og hele Helsingør-holdet ikke er her.
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Rammer for 
UdviklingsRum 2021-22
● Eet fælles forløb på tværs af landet
● Varighed 1½ år i perioden 2021-22

- 1 workshops ud over denne!
● En vekselvirkning mellem fælles 

møder og egne processer mellem 
møderne

● Fokus på sparring mellem 
kommunerne

● En mulighed for inspiration fra 
eksterne aktører

● Faciliteret af Astras Forankringsteam 

Formål 
Styrke den 
strategiske 
forankring af 
naturfagsudviklingen 
i kommunen

..med individuelle mål, 
men fra Astras side med 
særligt fokus på forankring 
i forvaltning samt 
institutions- og 
skoleledelser.
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Formål for workshop 5

Workshoppen skal give rum til 

- at arbejde i kommuneteams

- sparre med de øvrige deltagere og evt. 
Den Grønne Rygrad

- inspiration fra åben refleksion mellem 
Aabenraa og Furesø Kommune om 
naturfagsudvikling og klimaindsats

 ?    !
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Program
9.30  Mødestart - Velkomst og program
9.45  Synergi mellem naturfagsudvikling og klimaplaner   
         med Aabenraa og Furesø Kommune som eksempel. 

10.45 Pause

11.00 Statusrunde for de deltagende kommuner (8X5 min)
Hvad er jeres mål?, Hvad har I allerede gjort? Hvad er I aktuelt i gang med? 

12.00 Frokost

13.00 Arbejde i kommuneteams med egen dagsorden
          Mulighed for sparring fra Den Grønne Rygrad og Astra.

15.30 Pause

15.40 Nyt fra Astra
15.50 Opsamling og evaluering
16.00 Slut
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Aabenraa og Furesø kommuner
Hvad kan de lære af hinanden 
og hvad kan I lære af dem?

● Den ene kommune præsenterer i ca. 10 
minutter. Derefter reflekterer den anden 
kommune i ca. 10 min. 

● Efter hver runde stiller Astras mødeleder 
spørgsmål til den præsenterende 
kommune med inspiration fra den 
reflekterende kommunes samtale 5 min.

● De øvrige kommuneteams lytter med og 
reflekterer over de samme spørgsmål, 
som den lyttende kommune. 

● De øvrige kommuneteams skriver deres 
refleksioner på post-its til fælles 
inspiration.
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Hvad kan I forvente …
To kommuner der præsenterer deres naturfagsindsats 
og sætter det i relation til klimaindsatsen

Eksempler på “overskrifter”:

1. Eksempler 
på lokal naturfagsundervisning der spiller sammen med klimaindsatsen i kommunen  

2. Eksisterende samarbejder på kommunalt niveau 

3. Ambitioner for naturfagsudvikling i et klimaperspektiv

4. Konkrete ideer til fremtidens naturfagsundervisning
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Spørgsmål til jer der 
reflekterer og dem 
der “bare” lytter …

1. Gad vide, om de har tænkt på….?
2. Kunne det i stedet tænkes at…?
3. Har vi erfaringer, som den præsenterende  

          kommune kunne inspireres af?
4. Hvad kunne vi tænke os at spørge dem om?

Dem der “bare” lytter skriver deres refleksioner på post-its



Pause

til
kl. 11.15
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Hvad er status hos jer?

5-7 minutter pr. kommune inkl. spørgsmål

● Hvad er jeres mål?

● Hvad har I allerede gjort? 

● Hvad er I aktuelt i gang med? 
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En hilsen fra 
Vesthimmerlands Kommune*
Status
Naturfagsindsatsen er indskrevet i en politisk vedtaget 2026-plan (I høring). Fra 
august 2022 igangsættes udviklingen af en kommunal strategi for området. I første 
omgang er indsatsen en KAN-opgave for de dagtilbud og skoler, der ønsker at skabe 
udvikling på området, med forventning om senere spredning til øvrige institutioner.

Mål
● At skabe øget interesse og motivation for naturfag
● At samtlige elever udvikler gode naturfagskompetencer
● At skabe gode overgange mellem (dagtilbud-0. klasse / 1.-6. klasse / 7.-9. 

klasse)
● At understrege betydningen af tidlig indsats – allerede før skolestart.
● At skabe en samarbejdskultur, der muliggør en lokal og løbende professionel 

udvikling

*Gitte og Lars
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Frokost 12.00 - 13.00
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Arbejde i 
kommuneteams

- med egen dagsorden

Mulighed for sparring fra 

Den Grønne Rygrad:
Ditte von Staffeldt, Synnøve Kjærland og Jesper Bro

Astra - Team Forankring 
Bo Lykke Fredsgaard og Flemming Sjølin Bauer

Kl. 13 - 15.30

?!Strategi
Relationer

Mål

Nye indsatser

Udeskole
?

Kompetencer

Elever

Evaluering ?
!
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?
Ditte og Jesper giver en kort status for projektet og ikke mindst hvad I kan finde på 
hjemmesiden: https://dengronnerygrad.dk/ 

Blandt andet …
- Digitalt værktøj med kommuneoverblik
- Materialebank med links til undervisningsmaterialer

https://dengronnerygrad.dk/
https://dengronnerygrad.dk/digitalt-vaerktoej/#CurrentCommune=240%7Ctab=Materials%7Cview=Circle
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Kort nyt
fra Astra

I forhold til netværk for Naturfagsvejledere i grundskolen vil det 
foreløbigt være mig (Bo), der er kontaktperson både for jer og 
deltagerne i netværket.

Ole Kronvald (okr@astra.dk / Tlf.: 2488 9620) vil i den 
kommende periode arbejde mere med Astras indsats i forhold til 
erhvervsuddannelserne.

Majbrit Keinicke (mke@astra.dk / Tlf.: 2051 6403) og Ole har en 
særlig opgave omkring NAFA (Naturfagsakademiet), der er et 
nationalt program, der skal styrke uddannelse af kommende og 
nuværende naturfagslærere.

Flemming faciliterer fortsat netværket for 
naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

For kommuner 
i Region …

Kontaktperson

Hovedstaden 
og Sjælland

Flemming Sjølin Bauer - 
fsb@astra.dk / Tlf.: 2543 2299

Nord- og 
Midtjylland samt 
Syddanmark

Lars Hagelskjær Wieland - 
lhw@astra.dk / Tlf.: 2231 2537

Kompassamtaler
Vil tilbyder fortsat “kompassamtaler”, men I 
2022 vil vi ikke være aktivt opsøgende. 

Hvis I ønsker en samtale om jeres 
naturfagsindsats i kommunen, skal I derfor 
selv kontakte os. 

https://astra.dk/naturfagsvejledere-i-grundskoler/
mailto:okr@astra.dk
https://astra.dk/ressourcepersoner-pa-erhvervsskolerne/
https://astra.dk/ressourcepersoner-pa-erhvervsskolerne/
mailto:mke@astra.dk
https://astra.dk/naturvidenskabskoordinatorer-pa-gymnasier/
https://astra.dk/naturvidenskabskoordinatorer-pa-gymnasier/
mailto:fsb@astra.dk
mailto:lhw@astra.dk
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Afrunding
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Hvordan deler I 
med de andre?
… på det nationale 
naturfagskoordinatormøde

Hvordan kan din naturfagskoordinator formidle 
erfaringer og resultater fra jeres arbejde med 
naturfagsudvikling, når de kommunale 
naturfagskoordinatorer mødes til årsmøde 
den 5. og 6. oktober 2022?

Forventning: 
Oprindeligt 13 kommuner 
fra hele landet har siden 
starten af 2021 arbejdet 
med kommunens 
kapacitet til udvikling af 
naturfagsområdet. 

På det nationale møde 
præsenterer deltagerne i 
UdviklingsRum 2021-22 
eksempler på de 
forskellige redskaber de 
har taget i brug - fra 
lokale handleplaner på de 
enkelte skoler til fælles 
kommunale 
naturfagsstrategier.
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Individuel digital evaluering af 
UdviklingsRum 2021-22, Workshop 5

3+1 Korte spørgsmål i en Google-Form:
https://forms.gle/e98LZDewycKTgnTMA   

https://forms.gle/e98LZDewycKTgnTMA
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Tak for i dag!


