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Til direktører og uddannelsesledere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser 
 
 

Invitation til det nationale netværk for naturfaglige ressourceperso-
ner 

Det fremgår af regeringens Nationale Naturvidenskabsstrategi, at net-
værksdannelse er en strategisk indsats til at løfte faglige og fagdidaktiske 
kompetencer hos lærere i de naturvidenskabelige fag, så de i sidste ende 
kan understøtte, at eleverne bliver endnu dygtigere. 
 
I forlængelse heraf opfordres skolerne hermed til at udpege en naturvi-
denskabelig ressourceperson, som deltager i Astras netværk for naturvi-
denskabelige ressourcepersoner med tilbud rettet mod STEM-fagene på 
erhvervsuddannelserne for at understøtte det faglige og fagdidaktiske løft 
af fagene. Netværket blev etableret i 2019, og nogle skoler deltager alle-
rede med udpegede ressourcepersoner. STEM-fagene omfatter i denne 
sammenhæng grundfagene matematik, naturfag, fysik, kemi, biologi, tek-
nologi og erhvervsinformatik. I netværket vil der være mulighed for vi-
dendeling, inspiration til undervisning og til kompetenceløft for lærerne. 
Derudover kan ressourcepersonen bringe viden fra arrangementer til-
bage til skolen og kolleger i de naturvidenskabelige grundfag til bearbejd-
ning og udvikling af STEM-fagene lokalt. 
Alternativt har skolerne mulighed for at tilmelde deres naturfaglige un-
dervisere til netværket. 
 
Astra, det nationale naturfagscenter, faciliterer netværket, som drives i et 
samarbejde mellem Astra og Børne- og Undervisningsministeriet, med 
input fra netværkets deltagere. 
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Aktiviteter i netværket 
Netværket afholder årligt følgende aktiviteter: 

• Et netværksmøde med fokus på kompetenceudvikling og udvik-
ling af STEM-fagene på skolerne, eksempelvis samarbejde i fag-
lige teams, samt hvordan STEM-fagene kan inddrages i den hel-
hedsorienterede undervisning 

• En temadag for naturfaglige undervisere med fokus på faglige og 
fagdidaktiske inputs og udvikling. Temadagen afholdes i hhv. 
Øst- og Vestdanmark af transport- og ressourcehensyn. 

• Minimum to netværksbreve med inspiration til underviserne om 
relevante projekter og aktiviteter på andre skoler og inspiration til 
samarbejde.  

 
Ressourcepersonens rolle 
Ressourcepersonens rolle lokalt vil afhænge af skolens organisering, men 
det kunne være at:  

• Styrke videndeling og koordinering mellem de forskellige STEM-
fag samt de øvrige fag, eleverne møder i grundforløbene, fx mhp. 
at understøtte og udvikle STEM-fagligheden i den helhedsorien-
terede undervisning 

• Formidle relevant fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde for 
faggrupper og den enkelte underviser 

• Arbejde med STEM-orienterede samarbejder med lokale grund-
skoler og den kommunale naturfagskoordinator med henblik på 
at styrke elevernes STEM-faglige læring og evt. rekrutteringen fra 
grundskolen 

• Samarbejde med relevante virksomheder og andre aktører på 
området. 

 
Tilmelding og yderligere information 
Tilmelding samt yderligere Information om netværket findes på 
astra.dk/eud.  
Naturvidenskabsstrategien kan læses på EMU’en her. 
 
Spørgsmål kan stilles til pædagogisk konsulent i Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet, Marianne Hallgård Christensen (marianne.hall-
gaard.christensen@stukuvm.dk) samt konsulent i Astra, Ole Kronvald 
(okr@astra.dk). 
 
Vi ser frem til at møde ressourcepersonerne i netværket. 
 

Med venlig hilsen 
 
Bo Lykke Fredsgaard                  Susanne Torp  

Forankringschef                          Teamleder 
Astra          Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
                   Kontor for Erhvervsuddannelser 
 


