
Kommune: Titel: Navn: Min konkrete ide eller ønske til, hvordan KL’s 
Børne- og Undervisningsudvalg kan bakke op 
om kommuners indsats for 
naturfagsudvikling, er:

Mit bedste argument for, at min ide 
eller mit ønske bør prioriteres som et 
vigtigt bidrag til kommuners generelle 
skoleudvikling, er:

Faxe Naturvejleder 
og 
naturfagskoor-
dinator

Louise Holst 
Hemmingsen 
Villumsen

At hjælpe til udarbejdelsen af en evaluering af 
hvordan de lokale strategier lever op til 
anbefalingen i den nationale naturfagsstrategi. 
Hvilke elementer har den ønskede virkning?

Det vil hjælpe til konstruktivt arbejde, idet 
færre vil prøve at opfinde den dybe 
tallerken.

Gentofte Udviklings-
konsulent

Christina 
Hasager 
Thomsen

•Styrke naturfagenes rolle i flerfaglige forløb, og 
understøtte kompetenceudviklingen af 
naturfagslærere ift. at tænke naturfag på tværs, 
skole-virksomhedssamarbejde, naturvidenskabeligt 
"mindset" i undervisningen 
•Understøtte udviklingen af eksemplariske forløb, 
som lærerne kan lade sig inspirere af i 
årsplanlægningen
•Understøtte ingeniørskab og innovation i 
naturfagsundervisningen gennem 
kapacitetsopbygning fx pop up workshops og 
fyraftensmøder samt udvikle mulighederne for 
arbejdet med teknologiforståelse på skolerne.
•Oprette/styrke naturfagligt netværk, som 
understøtter udvikling og samarbejde mellem 
kommunens skoler på det naturfaglige område

•Kapacitetsopbygning er nødvendig
•Vi har gode erfaringer med netværk – 
videndeling og udvikling på tværs af skoler

Holbæk Navn ønskes 
ikke opgivet, 
men er Astra 
bekendt

At være meget konkret på undersøgende og 
modellerende undervisning som bærende metode
At samle de erfaringer som der gøres på landets 
skoler i forhold til teknologiforståelse, makerspace, 
naturfag, STEM - så der er et overblik over 
udviklingsindsatser og muligheder.
At der kommer en afklaring på teknologiforståelse 
som fag eller del af. 
At sikre efteruddannelse af lærere i naturfag og 
kvalificering af fælles prøver i naturfag som metode.
At sikre ressourcer til naturfagsvejledere i 
kommunerne - f.eks. fælles pulje

At vi skal leve af at være nysgerrige, 
undersøgende og eksperimenterende

Ikast-Brande Skole- og 
ledelses-
konsulent

Peter Hatting I Ikast-Brande er der endnu ikke udviklet og 
formuleret en naturfagsstrategi, og det vil være 
meget hjælpsomt for os, hvis vi kunne få inspiration 
og support til dette. Gerne sammen med andre 
kommuner der ligeledes ikke endnu har en strategi.
Det vil være vigtigt for os, at en kommende strategi 
udarbejdes i tæt samarbejde med relevante lærere, 
så strategien meningsfuldt sætter retning for og 
understøtter lærernes undervisning.

At vi får skabt samarbejdende fællesskaber, 
der får udviklet naturfagsstrategier til deres 
kommuner - og at det ikke mindst sker i 
tæt samarbejde med lærerne.

Ishøj Konsulent for 
matematik, 
naturfag og 
talentindsats

Nina Winther 
Arnt

Kære Sofia
Først og fremmest: Tak fordi du spørger til, hvordan 
KL kan støtte os, og åbner for en sådan dialog. Det 
betyder rigtig meget og er vigtigt. 
Det bedste KL kan gøre for os er at rette fokus på, 
hvordan vi reelt løfter eleverne. Det vil sige et fokus 
på progression og et fokus på resultater bundet op 
på ydre omstændigheder som fx socioøkonomiske 
referencer. Det kunne gøre en verden for os, der på 
den årlige benchmark-liste ligger nederst – men i 
virkeligheden ligger flot i forhold til at løfte vores 
elever. 
Generelt at fokusere på gode historier og tale 
skolerne op.

At målinger af skolernes succes stemmer 
overens med målet - at alle skal blive så 
dygtige som de kan - et fokus der kræver at 
vi ser på skolernes løfteevne. 
Signalværdien, der ligger i KLs benchmark-
liste, præger skolesystemet som 
styringsværktøj. Vi skal alle bruge data til at 
se, hvor gør vi noget godt, og hvem vi kan 
lære noget af. På den måde får vi mulighed 
for at spille hinanden gode, hvilket i sidste 
ende løfter alle vores elever - både 
kommunalt og nationalt. Til dette har vi 
brug at blive målt på, hvorvidt vi formår at 
løfte vores elever gennem deres skolegang. 
Et sådan fokus kan i højere grad være med 
til at knække koden for, hvad der virker og 
hvad der ikke virker, så vi sammen kan 
være med til at udvikle skolevæsenet.

Kommuners input pr. 20.12.19 som resulatet af en invitation fra medlem af KL's Børne- og Undervisningsudvalg, borgmester Sofia Osmani, 
ved Slutseminaret for Astra's Udviklingsrum den 27.11.19 i Nyborg



Kolding Naturfags-
konsulent

Jørn 
Chemnitz

Sikre fokus på overgange og afsætte tid til indsatser 
både fra dagpasning til skole, men også mellem 
trinnene i grundskolen og ungdomsuddannelser.
Krav om  kvalificerede og engagerede undervisere 
især i Nat/tek og selvfølgelig også i udskolingen
Minimumstimetallet  i Bio og Geo er for lavt til, at 
der kan arbejdes kompetencebaseret

Alt for mange elever mister interessen for 
naturfagene før 12 års alderen, 
undervisningen er for teoretisk og 
uvedkommende. Der bør være krav om 
mere langt flere undersøgelser og arbejde 
med modellering via egne modeller. 
Timetallet er for lavt i 9. klasse det er 
umuligt at arbejde kompetence baseret og 
fællesfagligt med så
 lavt timetal. Når der så også skal sikres 
fagfaglig viden i forhold til digital prøve, går 
det helt galt.

Nordfyns Konsulent Ann Kathrine 
Qvist Eriksen

Vi implementerer i Nordfyns Kommune fra skoleåret 
2020/2021 en samlet indsats på skole-og dagtilbud 
under arbejdstitlen "udeskole/udedagtilbud", hvor 
både skoler og dagtilbud forpligtes til at anvende 
lokalmiljøet og naturen som læringsrum i ca. 30 
dage om året. Indsatsen har til hensigt at 
understøtte udviklingen af læringsmiljøer, 
udeskoledidaktikken og samspillet med 
omverdenen. I lighed med anbefalingerne i 
"Sammen om naturvidenskab" lægges vægt på en 
sammenhængende indsats fra 0-18 år, hvor 
børnene er aktive deltagere og gives mulighed til  til 
at eksperimentere og undervisningen er såvel 
problembaseret som undersøgelses-og 
anvendelsesorienteret..  Vi oplever et behov for et 
ændret "mindset" i den didaktiske tilrettelæggelse 
af undervisningen og behovet for en særlig 
opmærksom på udfoldelsen af drengenes faglige 
potentiale - også i naturfag hvor vi i vores data ikke 
ser tilfredsstillende progression i drengenes læring 
og faglige udbytte. Vi har et ønske om, at KL`s 
Børne-og Undervisningsudvalg fortsat bakker om 
kommunernes indsats og mulighed for at skabe en 
varieret skoledag

Der er fra vores perspektiv behov for et 
øget fokus på en anvendelse af uderummet 
(eksterne læringsmiljøer) i den didaktiske 
tilrettelæggelse af undervisningen for at 
kunne bevare og løfte interessen for de 
naturvidenskabelige fag

Vallensbæk Udviklings-
konsulent

Steen 
Liljegren

KL kan understøtte tydelig prioritering og 
dagsordenssættelse af naturfagsudvikling, der 
understøtter styrkelse af varieret og motiverende 
undervisning. Det kunne være med 
videndelingsseminarer, udviklingstiltag der når 
bredere ud og politisk italesættelse. Herunder 
kunne KL understøtte regionale partnerskaber 
mellem kommuner.

Naturfag er en oplagt ramme til at fokusere 
på problemorienteret læring, der har 
tværfaglig karakter og bibringer et fokus på 
"fremtidens kompetencer" - til gavn for alle 
fag og al læring. For ofte gemmes den 
varierede, problembaserede læring til 
særlige uger.


