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Børn og Unge 

Hjemmeopgaver før workshop 2 den 12.6.18:  
  

A) Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i kommunen som virkninger af 
naturfagsstrategiens implementering: 

 Hvad skal strategien i sidste ende føre til? 
 Hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke? 

  
Virkninger af naturfagsstrategiens implementering i Fredericia skal føre til 
 

 At børn og unges interesse og læring for naturfag skærpes 

 At medarbejdernes kompetencer kvalificeres 

 At tværprofessionelt samarbejde optimeres 

 At naturfaglig dannelse højnes og kobles med de humanistiske fag 

 
Dette skal være katalysator for en naturfaglig forandring og effekt der ses ved 
 

 Et berørte borgere og ansatte oplever en kontinuerlig politisk opmærksomhed og 

prioritering på området. 

 At dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelse har et fælles afsæt i relationel 

og faglig koordinering. 

 At børn og unge giver udtryk for at de ser og oplever en råd tråd i deres 

læringskæde. At den er præget af tydelige koblinger og sammenhæng mellem 

fagområder og livsfaser. 

 At fagpersoner internt og eksternt organisationen giver udtryk for samme. 

 At unge i højere grad vælger en naturfagligt rettet uddannelse. 

 

 

 

Vi skal løbende justere de rammer som dagtilbud, 
skole og fritidstilbud giver, så de på bedst mulig vis 
matcher barnets og den unges behov.  
Vi vil, at alle børn og unge får det bedste afsæt i livet, 
og her spiller dannelse og uddannelse en afgørende 
rolle.  
Det er afgørende for et barns livschancer, sundhed og 
livskvalitet, at det gennemfører en uddannelse. 
Læringsuligheden samt ulighed i sundhed skal derfor 
mindskes. 

 
 
Fra Fredericia kommunes ”En sammenhængende Børne- og 

Ungepolitik, 2017 - 2020 

DET BETYDER...  
AT nødvendige målrettede indsatser sker allerede, 
når børnene er i alderen 0 – 5 år.  
AT alle børn og unge skal udfordres, men på forskellig 
vis. De voksne omkring barnet eller den unge skal 
bidrage til, at alle har en bevidsthed om og en 
forståelse af, hvad og hvordan der skal læres og 
hvorfor. Læring skal give mening – for alle.  
AT alle børn og unge får lejlighed til at arbejde fagligt 
fordybende; og i den forbindelse udvikler deres 
kritiske stillingtagen og selvstændighed.  
AT en opsøgende uddannelsesvejledning tilbydes og 
målrettes alle børn og unge. Dette skal medvirke til, at 
frafaldet på ungdomsuddannelserne minimeres. 
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Børn og Unge 

 

 

 

B) Orientér den ansvarlige for kommunens planstrategi, så naturfagsstrategien bliver 
indtænkt i planstrategien og opnår synergi med beslægtede tiltag. Se eksempel på 
“naturfags-krog” i planstrategien fra Randers Kommune. 
 
Møde i kalenderen  
  
C) Udvælg en politiker og evt. en forvaltningsleder, der skal deltage i Midtvejsseminar og 
reserver datoen i deres kalender (Sjælland 11.9.18 og Jylland 12.9.18 kl. 12-17). 
Invitationsproceduren vil senere være, at UR-koordinatorer får et invitationsbrev med 
program, som de kan bruge som formel invitation. 
 
Vi arbejder på sagen  
 
 
 
Charlotte Mikkelsen & Jesper Vilsbæk 

 

http://politikker.randers.dk/dk/baeredygtig-udvikling/grundlag/planstrategi/

