
Naturvidenskabs – handleplan 
- midtvejsstatus i Skive Kommune 

 

Vi fik grønt lys til den videre proces på et styregruppemøde i oktober. For at brede 
kendskabet til projektet lidt ud, skal vi på ledermøde i november, hvor vi orienterer 
ledere fra skole- og dagtilbud omkring processen og beder om deres hjælp til at finde 
relevante medarbejdere til vores projektgrupper. 

 

Organiseringen af projektgrupper ser således ud: 

 

 

  

D = Pædagog fra Daginstituation 

I = Lærer/pædagog fra Indskoling 

M =Lærer fra Mellemtrin 

U = Lærer fra Udskoling 

U = Lærer fra Ungdomsuddannelserne 



Arbejdet i projektgrupperne: 

 

Alle fire projektgrupper forholder sig til spørgsmål indenfor fire af de fem overordnede 
indsatsområder: 

 

1. Styrket motivation og faglig fortælling 
- Hvilke fortællinger byder Skiveegnen på – Rent Liv: Livet, Fjorden, Maden, Energien 

 
2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab 
- Dette punkt har vi valgt, at projektgrupperne ikke skal forholde sig til 

 
3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag 
- Det nye fag: Teknologiforståelse – hvordan tænker vi det ind i uddannelseskæden 

 
4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder 
- Talentudvikling på tværs af uddannelseskæden (også med ungdomsskolen og 

erhvervsuddannelser omkring valgfag/brobygning på mellemtrin/udskoling). 
Ex: Indskoling = ”mininørd”, mellemtrin og udskoling = ”talenthold” 

- Hvordan får vi i højere grad fat i de elever, der ikke naturligt vælger naturfag? 
- Hvordan får vi i højere grad pigerne med (Girls day in science)? 
- Entreprenørskab som valgfag? 

 
5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde 
- Internt på institutionen 
- Mellem institutioner 
- Mellem institutioner og virksomheder 

 

 

Tidsplanen for projektet: 
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Foreløbig dispositionen for vores strategi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi forestiller os, at strategien er bygget op efter ovenstående model. Vi starter bredt 
oppe i den nationale naturvidenskabsstrategi med en beskrivelse af udfordringen og 
de to nationale målsætninger.  

Den Lokale handleplan tager udgangspunkt i de fem konkrete indsatsområder og 
spørgsmålene, som projektgrupperne arbejder med. Der lægges især vægt på 
”Anbefalinger til handlinger”. I Skive Kommune har vi ”Skive DNA”, som er en 
hjemmeside, hvor undervisere og pædagoger har udarbejder eksemplariske forløb 
med udgangspunkt i det lokale samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Vi 
forestiller os, at vores handleplan vil linke til denne hjemmeside, hvor vi allerede har 
en del naturfaglige forløb og vil fortsætte med at udvikle konkrete forløb indenfor 
STEM fagene. 

Herudover vil vi gerne have skrevet en forpligtelse ind i handleplanen – hvordan følger 
vi helt konkret op på brugen – skal den i vores kvalitetsrapport? 

 

National natur-videnskabsstrategi 

Lokal handleplan der sikrer 
overgangene på 0-18 års området, 
beskriver det lokale samarbejde og 
angiver konkrete 
samarbejdsmuligheder på tværs af 
kommunen 


