
Hjemmeopgave til UR-workshop 2 fra Høje-Taastrup Kommune (juni 2018) 

I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi en fortsat udvikling af det naturfaglige områdes kulturer ved at skabe 
bedre strategisk sammenhæng og overblik mellem eksisterende politikker/strategier og indsatsområder.  

Ambitionen er dobbelt – på den ene side (generelt) at støtte og udvikle naturfagene inden for rammerne af 
Fælles Mål og øvrige forpligtelser for skolerne på den anden side at orientere naturfagene i mod 
kommunale indsatser som Fremtidens Skole/21’th Centurys skills, projektorienterede undervisningsformer 
herunder inddragelse af STEAM og Strategien for Grøn Generation .  

Vores omstilling vil medføre, at børnene i kommunen i højere grad vil arbejde ud fra innovative 
designmodeller med et indhold af af eksperimentering og problemløsning. Da vi samtidig ønsker at arbejde 
med såvel lokale som globale problemstillinger vil hele naturfagsområdet komme kraftigt i spil. 

På lang sigt ønsker vi, at alle børn i Høje-Taastrup Kommune gennem mødet med natur og teknologi og 
naturfaglige problemstillinger får en dybere forståelse og indsigt i naturens og dermed menneskets vilkår – 
herunder menneskets indflydelse på naturen og vores anvendelse af naturen. Indsigt i anvendelse gennem 
teknologi skal samtidig udvikle en motivation til at søge mod øget bæredygtighed i samfundet. Vi har en tro 
på, at børn gennem videnskabelige metoder bliver motiverede og erhverver sig ny viden om såvel et givent 
problem som om sig selv.  

Interessen for naturfagene bør kunne ses ved en stigende tilmelding til naturfaglige videregående 
uddannelser. 

Målgrupper: Såvel daginstitutionsområdet og skoleområdet er omfattet. Pædagoger og lærere skal føle sig 
inspireret og støttet til høj fleksibilitet og kvalitet i naturfaglig læreplan/undervisning. 

Gavn: Eleverne skal opnå flere veje til motivation for naturfag og arbejde med problemstillinger, som de 
selv vælger og fordyber sig i. Erhvervslivet skal på lang sigt have en godt uddannet arbejdskraft, som 
modsvarer tidens behov. 

Væsentlige fokusområder: 

● Analyser af naturfagenes nuværende status (linjefagsuddannede, karaktergennemsnit, antal i 
videre uddannelse, vejledere, samarbejdskulturer, elevholdninger, barrierer…) 

● Kompetenceudviklingsbehov 
● Naturfagsvejlederes kompetencer og støttemuligheder på skolerne 
● Udvikling af naturtematisk arbejdsform (natur og science) i daginstitutioner. 
● Overgange og bevarelse af naturfaglig motivation gennem uddannelseskæden 
● Tværfaglig kulturudvikling såvel mellem naturfag som på tværs i skolen. 
● Naturfagenes stilling i 21’th projektarbejdsfaser 
● Udvikling af netværk af virksomheder og ressourcepersoner, som kan bidrage til naturfaglige 

aktiviteter/projekter 
● Fastholdelse af Økobase Hakkemosen og yderligere baser i naturområder 
● Understøttelse af events, som elever kan byde ind i (f.eks. CRAFT). 
● Åben skole, udeskole, skolehaver, engineering og andre aktive undervisningsformer. 
● Øget fokus på talenter 

 

 






