
Hjemmeopgave 2. ”Den ønskede situation på naturfagsområdet i Dragør Kommune” (1.6.18) 
 
I Dragørs kommunes planstrategi for 2015 fremhæves det, at vi har en unik adgang til naturen og 
de blågrønne passager omkring os. Vi kan sejle, cykle, løbe, gå en tur eller blot sidde og nyde 
sceneriet, men vi skal samtidig beskytte naturen med de fredede områder. I planstrategien, som er 
kommunes ønsker for fremtid, står der bl.a. at institutionerne i kommunen skal skærpe børns 
glæde ved og forståelse af naturen. I Dragør er børn og unge dygtige til naturfag. Skolerne i 
Dragør samarbejder med Ungdomsskolen, som arrangerer forskellige faste forløb/ekskursioner, 
som fx ”krible-krableture” i Kongelunden, besøg på landbrug og feltarbejde ved det Maritime Hus. 
Der er mange muligheder for naturoplevelser, som gør naturvidenskaben levende og nærværende. 
 
I august 2018 mødes en del af naturfagslærerne og pædagogerne til en workshop, hvor 
omdrejningspunktet er ”vores drømmesenarie for naturfagsområdet”.  Denne følgegruppe er vigtig 
at inddrage, da de skal være med til at implementere strategien. Vi skal have diskuteret 
fremtidsscenariet på naturfagsområdet. Hvad er vores vision/ambition for Dragør kommunes 
naturfag? Hvad skal der til, for at vi får et løft på naturfagsområdet? Hvad er muligt ved en samlet 
indsats? 
 
Arbejdsgruppen håber, at en naturfagsstrategi kan være med til at sætte en retning og skabe en 
rød tråd for udviklingen af det naturfaglige område i kommunen. Arbejdsgruppen kommer 
nedenstående med et bud på den ”ønskede situation på naturfagsområdet”, men det er vigtigt at 
pointere, at lærere, pædagoger, samt elevråd skal inddrages i processen. 
 
Hvad skal strategien i sidste ende føre til?  

- Skærpelse af børns glæde og forståelse for naturen, fx biodiversiteten i Dragør. 
- Større motivation og interesse for naturvidenskab. 
- Større forståelse og indsigt i lokale og globale udfordringer, fx bæredygtighed/klimaforandringer. 
- Faglig dygtige elever i naturfag som kan koble naturfagene med deres anvendelse. 
- Styrkelse af fagteamsamarbejdet på de enkelte skoler, samt på tværs af kommunens tre skoler, så 

et spændende og stærkt fagligt miljø styrkes - derved vil undervisningsekspertisen styrkes.  
- Styrkelse at naturfagsindsatsen på daginstitutionsområdet. 
- Koordinering og facilitering af naturfaglige indsatser i kommunen, til gavn for børns læring og 

motivation. 
 
 
Hvem skal opleve gavn af strategien?  

- Målgruppen er børn fra daginstitutionsområdet og folkeskolen. Vi har ikke ungdomsuddannelser i 
Dragør.  

 
Hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke? 

- Alle børn skal opleve en inspirerende og mangfoldig naturfagsundervisning, der styrker deres 
nysgerrighed. 

- Alle børn skal have interessante naturfaglige oplevelser og praktiske erfaringer samt samarbejde 
med aktører i lokalområdet. 

- Alle børn skal arbejde med forskellige naturvidenskabelige arbejdsmetoder som fx Engineering. 
 
 
Målet er at skabe stærke læringsmiljøer, så vores børn får motivation og bliver så dygtige, som de kan blive. 






