
 
 

 

 

Til udvalgsformand samt direktionsmedlem i kommunen  

med ansvar for “børn, unge og uddannelse” 

(Kopi er sendt til kommunens naturfagskoordinator) 

hch/071019 

 

 

Invitation til at lære af 11 kommuners nye naturfagsstrategier 

 

11 kommuner har i et to-årigt forløb udviklet nye kommunale naturfagsstrategier. Politikere, 

ledere og naturfagskoordinatorer fra de 11 kommuner vil gerne dele og sætte deres indvundne 

erfaringer i spil overfor andre kommuners politikere, ledere og naturfagskoordinatorer. 

 

 

 

 

Interesserede kommuner inviteres hermed til at sende en “delegation” på op til tre personer 

incl. kommunens naturfagskoordinator til et Slutseminar:  

 

Tid: Onsdag den 27. november, 2019 kl. 11 - 15 (Kaffe m. brød fra 10.30) 

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg 

 

Formål 

- at skærpe den politiske opmærksomhed om potentialet i kommuners strategiske indsatser på 

naturfagsområdet. I alle kommuner er naturfaglig dannelse og STEM-uddannede flaskehalse. 

 

Mål: 

- at formidle og perspektivere 11 kommuners naturfagsstrategier m.h.p. at inspirere andre 

kommuner og regioner til at arbejde strategisk med sammenhængende udvikling af 

naturfagsforløbet for børn og unge (0-25 år). 

 

Program: 

- se vedlagte foreløbige program. 

 

Udbytte af seminaret: 

● Mød politikere, ledere og naturfagskoordinatorer fra kommuner og regioner til dialog 

og debat om kommuners strategiske indsats på naturfagsområdet.  

● Deltagerne vil få et godt grundlag for at vurdere kommuners strategiske 

naturfagsindsats og får inspiration til mulige forbedringer. 

NB. Udbyttet øges, når flere fra kommunen deltager sammen - i hele seminaret. 

 

Tilmelding - “først til mølle”:  

Deltagerantallet er begrænset til 120. Hver kommune kan som udgangspunkt tilmelde op til tre 

deltagere. Forlods er der reserveret pladser til delegationer fra de 11 UR-kommuner. 

I tilfælde af overtegning prioriteres, at flest mulige kommuner repræsenteres ved en politiker. 

 

Sidste frist for tilmelding er 14.11.19. via denne hjemmeside. 
Efter fristens udløb får alle tilmeldte besked - i positivt fald med endeligt program og deltagerliste. 

 

 

Med venlig hilsen 

Heiko Buch-Illing 

Forankringschef 

Bilag: Foreløbigt program 
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https://astra.dk/forankring/udviklingsrum
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Vil din kommune løfte naturfag? 

- kom og lær af 11 kommuners strategier 

 

Tid: Onsdag den 27. november, 2019 kl. 11 - 15 (Kaffe m. brød fra 10.30) 

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg 

Hch/071019 

 

 

Foreløbigt program: 
 

10.30 Ankomst og kaffe/te m. brød  

11.00 Velkomst og program  Mødeleder 

11.15 Vores naturfagsstrategi og dens værdi for kommunens 

udvikling 

“Markedsplads” med præsentationer og drøftelser af 11 

kommuners naturfagsstrategier 

11 kommuner i 3 x parallelle 

runder postersession ved 11 borde 

12.15 Arbejdsfrokost   

13.15 Panel: 

Hvad gør en kommunal naturfagsstrategi værdifuld i 

perspektiv af: 

a) en skoleleders udvikling af en grundskole? 

b) en kommunes skoleudvikling? 

c) en regions regionale udviklingsstrategi?  

 

 

 

 

a) Dorte Andreas, 

Næstformand i 

Skolelederforeningens 

hovedbestyrelse 

b) Gorm Bagger Andersen, 

Formand for Børne- og 

Kulturchefforeningens 

Skolenetværk 

c) Henriette Schlesinger, 

Medlem af Region 

Syddanmarks Udvalg for 

uddannelse og arbejds- 

kraft 

 

3x10 min. indlæg fra panel 

13.50 Naturfagsstrategi - er det relevant i min kommune? 

- spørg de 11 kommuner til råds  

Konsultationer med 11 kommuner 

ved borde & posters 

14.20 Det kommunale perspektiv på et nationalt naturfagsløft 

Sammenhæng mellem kommunale naturfagsstrategier og 

andre kommunale udfordringer - hvilke og hvordan? 

● 20 min. indlæg  

● Spørgsmål/kommentarer fra indlederpanelet med 

skoleleder, børne-& kulturchef og regionspolitiker 

 

Sofia Osmani, 

Borgmester i Lyngby-Taarbæk 

Kommune, medlem af KL’s Børne- 

og Undervisningsudvalg 

 

 

 

14.55 Kommuners udvikling af naturfagsområdet 

● hvad kan kommuner trække på fra Børne- og 

Undervisningsministeriet samt Astra? 

 

Sidsel Hansen,  

Fuldmægtig, Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet 

 

Heiko Buch-Illing,  

Forankringschef, Astra 

15.00 Seminaret slutter  

 
Mødeledelse: Astra 
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