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REGIONALE MÅL:
1. Adgang til gode 

uddannelsesmuligheder i hele 
regionen.

2. Kompetencer til livet, 
arbejdsmarkedet og et 
bæredygtigt samfund.

3. Uddannelsesmiljøer, der fremmer 
de unges trivsel og sundhed.



Hidtidige indsatser og projekter på 
STEM-området

• Region Syddanmark som science region (siden 2009)

• STEM-seminarer i samarbejde med   Astra  for de syddanske      
kommuner med fokus på understøttelse af de naturfaglige kulturer

• Eksempler på projekter støttet af uddannelsespuljen:
• Science Future (2013) – afsluttet 
• Laboratorium for matematikundervisning (2014) – afsluttet 
• Science i Syddanmark – karrierelæring i sciencefag (2016)
• Harteværket (2016) – afsluttet
• CrossingIT (2017) – afsluttet
• Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige (2017)
• Geo og Bio Science Center Syd ( 2018)
• Passion for at skabe med teknologi (2018)
• Robolæring (2018)
• Science og anvendt teknologi på STX (2019) 
• 9 nye STEM-projekter på vej i dec. 2019 (STEM-annoncering)



STEM-annoncering 
• Indkaldelse af ansøgninger til uddannelsespuljen pr. 15. september 2019 à

”Flere STEM-kompetencer gennem projekter med fokus på teknologisk 
udvikling og grøn omstilling” (min. 5 mio. kr., jf. budgetaftalen for 2019).

• Ønske om nye projekter, der styrker de unges interesse for science og 
teknologi ved at fokusere på: 
Ø Kompetencer til teknologisk udvikling og digital omstilling 
Ø Kompetencer til grøn omstilling

• 17 ansøgninger til uddannelsespuljen, hvoraf de 9 
(ca. 15 mio. kr.) har fokus på STEM-kompetencer 
og FN’s verdensmål. 
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Værdien af en kommunal naturfagsstrategi set fra et regionalt perspektiv:
• En kommunal naturfagsstrategi er et vigtigt redskab ift. at udvikle en stærk naturfaglig 

kultur og dannelse hos børn og unge. 
• Elevernes nysgerrighed og interesse over for naturvidenskab skal skabes, udvikles og 

fastholdes i grundskolen.
• Kommunale naturfagsstrategier giver mulighed for at skabe sammenhængende STEM-

indsatser mellem grundskole og ungdomsuddannelser.
• De kommunale naturfagsstrategier skal være forankret politisk og administrativt.

Kommuner: dagtilbud, grundskoler, 
naturfagsstrategier etc.

Regioner: udviklingsstrategier, 
uddannelsesmidler, STEM-indsatser etc. 

Staten:, regeringen, 
naturvidenskabsstrategien, 
teknologipagten, strategi for 
decentral erhvervsfremme etc. 


