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FØR...

EFTER...



Hvad skal Vejle´s strategi for naturfag kunne…?

•Understøtte et fagligt løft og sikre, at alle børn bliver så dygtige de kan

•Målrette arbejdet med naturfaglig dannelse i et 0-18 års perspektiv –
med fokus på overgange og sammenhæng i uddannelseskæden

•Opbygge, udvikle og understøtte en stærk naturfaglig kultur, hvor 
nysgerrighed er en forudsætning og faglighed et vilkår

•Skabe netværk, professionel udvikling og videndeling i professionelle 
læringsfællesskaber mellem lærere og pædagoger i skole, dagtilbud og 
ungdomsuddannelser



Strategien skal også...

Understøtte og understøttes af andre kommunale og lokale 
indsatser - fx

o Undervisningsdifferentiering

o Mål og succeskriterier

o Deskriptiv feedback

o Vurdering for og af læring



Vision
Naturvidenskab og naturfag skal vække nysgerrighed, undren og lyst til at lære mere. At være 
nysgerrig er en naturlig del af det at være barn, og det er naturfagenes vigtigste opgave at bevare, 
udvikle og understøtte den nysgerrighed, ethvert barn har for naturens fænomener.

Børn skal møde naturvidenskab så tidligt som muligt, være en del af inspirerende naturfaglige 
læringsmiljøer med kvalificerede lærere og pædagoger og senere vælge naturvidenskabelige 
uddannelser, fordi de har interesse og motivation for at videreuddanne sig inden for disse fag.

Vi skal opbygge, udvikle og understøtte en tydelig rød tråd og faglig progression i 
naturfagsundervisningen, en fælles undervisningskultur og naturvidenskabelig fagforståelse fra 0-18 år.

Lærere og pædagoger skal opleve netværk, videndeling og samarbejde, der understøtter deres 
daglige undervisning i naturfag, ligesom fagteam på skolerne er grundlaget for didaktisk udvikling og 
faglige drøftelser.

Der skal skabes mening og sammenhæng for hvert enkelt barn, der møder naturfagene i 
daginstitution, skole og ungdomsuddannelse.

En stærk og bæredygtig naturfaglig kultur skal være tydelig og genkendelig på flere niveauer -
kommunalt, på skolen/i institutionen og i klasserummet.



Skolernes opgave - implementering af 
strategi for naturfag

● Implementering af strategien 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

● På baggrund af strategien udarbejder skolerne en overordnet plan for, hvilke tegn der skal være i fokus i hvert af de tre 

år

● Skoleledelsen og naturfagsvejlederen udarbejder handleplanen i fællesskab

● Skoler, der deler vejledere kan overveje, om dele af handleplanerne skal være ens. (Det samme gør sig gældende for 

skoler, som afgiver og modtager elever). 

● Skolerne skal arbejde med alle fire temaer, der beskrives i strategien

● Skolen udarbejder en detaljeret handleplan for de enkelte skoleår (der løbende justeres)

● Skolerne evaluerer handleplanerne årligt.

● I skoleåret 2019/2020 vil der være en drøftelse med de enkelte skoler om status og implementering (del af 

evalueringsplan)

● Der udarbejdes løbende forskellige ressourcer, værktøjer og eksempler 

● Skolerne inddrager den kommunale naturfaglige konsulent i arbejdet.


