
UdviklingsRum 2021-22, Workshop 5
Onsdag d. 27. april kl. 9.30-16
Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Program
9.00  Flydende ankomst m. brød, ost og marmelade

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
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

*DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
DK2020 er et strategisk samarbejde om at udarbejde og vedtage ambitiøse
klimahandlingsplaner, der viser, hvordan kommunerne vil opfylde Parisaftalens
mål om netto nuludledning i 2050 og derigennem bidrage til målsætningen om
at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 (målt i forhold til 1990) samt at
imødegå klimaforandringerne bedst mulig. (Citeret fra “Partnerskabsaftale om
DK2020 Klimaplaner for hele Danmark” Projektbeskrivelse pkt. 3.3)

Kommunernes Landsforening (KL) indgår som partner i DK2020 og bakker op
om Astras arbejde for at styrke naturfagsundervisningen i folkeskolen: “Der kan
være et potentiale i, at folkeskolers undervisning spiller sammen med en
bredere indsats til implementering af kommunens klimahandleplan.”

*Det nationale naturfagscenter

https://dagsordenarkiv.hjoerring.dk/media/45492/punkt_18_bilag_1.pdf
https://dagsordenarkiv.hjoerring.dk/media/45492/punkt_18_bilag_1.pdf


Note til punktet: Synergi mellem naturfagsudvikling og
klimaplaner med Aabenraa og Furesø Kommune som eksempel.

Processen struktureres med inspiration fra metoden
“reflekterende team”, hvor de to kommuner - Aabenraa og Furesø
Kommune - skiftes til hhv. at fortælle og reflektere.

● Der gennemføres to runder. En for hver af de to kommuner.
● 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 i en padlet til
fælles inspiration. Evt. trækkes enkelte udsagn frem i
plenum efter de to runder.

Disposition til den præsenterende kommunes oplæg
1. Eksempler på lokal naturfagsundervisning der spiller

sammen med klimaindsatsen i kommunen
- Er der aktuelle eksempler fra undervisningen på skolerne
eller eksterne læringsmiljøer?

2. Eksisterende samarbejder på kommunalt niveau
- Er der konkrete samarbejder på tværs af kommunen eller
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https://www.via.dk/-/media/VIA/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-og-laering/dokumenter/plf/oevelse-i-metoden-reflekterende-team.pdf


på tværs af de kommunale forvaltninger, der kobler
naturfagsudvikling og klimaindsats?

3. Ambitioner for naturfagsudvikling i et
klimaperspektiv
- Hvilke ambitioner har I for naturfagsudvikling i
kommunen, som understøtter kommunale planer og
indsatser på klimaområdet?

4. Konkrete ideer til fremtidens naturfagsundervisning
- Giv to eksempler på fremtidens lokale
naturfagsundervisning, der understøtter kommunens
klimaplaner og -indsatser.

Hjælpespørgsmål til den lyttende kommunes refleksion i
forhold til at anerkende, give nye vinkler, ideer
eller overvejelser

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?

Med venlig hilsen
Flemming Sjølin Bauer
Konsulent

D +45 2543 2299
E fsb@astra.dk
W www.astra.dk
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