


Hjemmeopgave før workshop 4

A) Midtvejsstatus for udviklingsproces
- Organisering

- Følgegruppen:
- Birgitte Bjørn Petersen, House of Science
- Connie Buch, Dagtilbuds - og Læringschef
- Julie Juel Andersen, Leder af Virksomhedsenheden

- Styregruppen:
- House of Sciences styregruppe

- Birgitte Bjørn Petersen er anker person ind i styregruppen.

- I Sønderborg Kommune blev House of Science godkendt i 2009. Styregruppen for House of 
Science har godkendt følgende kerneopgaver i juli 2018. Herunder også teknologi og naturfag.
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Tidsplan

A) Midtvejsstatus for udviklingsproces
- Tidsplan

 Baggrund: 
 Udvalget for Børn og Uddannelse godkendte i 2016 ”Den grønne læseplan”. 

 Mål i 2019 ved deltagelse i UR:
 Sikre at den grønne læseplan er up to date. Heri planlægges et ønske om et ”nyt spor” der afspejler der 

sikrer at ”Den grønne læseplan” er forenelig med den oprindeligt ønskede naturfagsstrategi.
 Tidsplan:

- Koordineres med House of Science i 2019. Deadline for godkendelse af ”nyt spor” i nedenstående plan for 
Den grønne læseplan er  21.11.19
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Figur fra Den grønne læseplan, House of Science, 2016



Mål 2 og input fra UR

- I Sønderborg Kommune har vi en politisk godkendt strategi for ”Grøn Generation”.

- Udviklingsprocessens tidsplan
- Sønderborg Kommune udviklede en naturfagsstrategi i forbindelse med det forudgående 

Udviklingsrum. Sønderborg Kommune ønsker ved deltagelse i udviklingsrummet at sikre 
værdien i den eksisterende naturfagsstrategi.

Mål 2:  Udviklingsrummet skal bruges til at sikre at naturfagsstrategien er levedygtig, evaluere og 
fremtidssikret. Hermed skal der ikke udarbejdes en ny strategi. 
- Mangler: 

- Evaluering af strategi
- Rollefordeling fremadrettet

 input fra UR i den sidste halvdel af UR-forløbet:
 Dialog om hvordan de kommende strategier bliver gjort levedygtige. 
 Opfølgning, løbende evaluering, hvordan er det gået med de forudgående strategier? Erfaringer 

fra andre strategier (ikke nødvendigvis naturfagsstrategier) der er ”levende” ude i dagtilbuddene 
og skolerne. 
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