
   
 
 

Oktober 2018 

 
Sorø Kommunes udkast til 4. workshop for UR-koordinatorer 

 
A) Midtvejsstatus for vores udviklingsproces - hvad har vi nået og hvad mangler vi? 
 
Har vi opnået: 
1. Involvering af politikere og forvaltningschefen. 
2. Sparring med og orientering af naturfagsnetværket, som deltager med indspark. 
3. Vi har fået brugt vore egne modeller og sat fokus på indsatser og gevinster. 
4. Vi har fået gjort klar til at vores strategi hænges op på Visionsplanen for Sorø Kommune. 
 
Mangler vi: 
1. Involvering af en skoleleder ind i gruppen som deltager/sparringspartner. 
2. Vi skal have elever involveret i processen. Hvor? Hvordan? Hvornår? 
3. Vi står stadig med en anden deadline end 21.11.19.  
4. Vi mangler at få lagt en egentlig tidsplan i forhold til handleplan osv. 
 
 
B) Skitsering af en disposition til vores strategi. 
 
Vores strategiforslag vil omfatte tiltag fra og med dagtilbud til ungdomsuddannelser, herunder især 
den vanskelige brobygning mellem niveauerne. Yderligere vil der være flere tiltag til kompetence-
udvikling og efteruddannelse på pædagog- og lærerniveau.  
 
Vi tager udgangspunkt i de områder, hvor de af koordinatorgruppen vedtagne verdensmål kan 
implementeres i processen og aktiveres via strategiens handleplan. 
 
1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og 
deres kompetencer styrkes  

 

2. Kompetenceløft til lærere og pædagoger for at uddanne og inspirere til gode faglige tiltag  

 
3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så alle institutioner og skoler og fle-
re virksomheder bakker op om de eksisterende tiltag og evt. nye tiltag.  
 

 Vi vil lave en sammenhængende naturvidenskabelig faglighed fra 0-18 år  

 Vi vil skabe læringsrum for eleverne, der tilgodeser mange læringsmåder  

 Vi vil udvikle undervisning, der metodisk og indholdsmæssigt har fokus på 21Skills og nye 
undervisningsformer  

 Vi vil tilbyde attraktive lærer- og pædagogkurser og gerne se det ind i et fælles nati-onalt 
kompetenceløft af lærere og pædagoger  

 Vi vil lave en uddannelsesplan for hele det faglige spekter  

 Vi vil øge fokus på teknologi, Engineering og it,- endvidere skal der foreligge sammenkæd-
ning og koordinering med øvrige indsatser i kommunen inden for digitalisering, teknologi og 
dannelse.  

 Vi vil yderligere øge og forankre samarbejdet mellem skoler og virksomheder. 
 



   
 
C) Overvejer behov for input fra UR i den sidste halvdel af UR-forløbet 

 

 Hele praksis processen i forhold til procedurer og arbejdsgange. 

 Hvad skal vi sikres os og hvornår? 

 Det her med samskrivning og samtænkning,- det kan sættes i system? 

 Kan vi stå sammen med naboer i forhold til handleplaner og fælles indsatser? 

 Kan disse processer og samarbejder bruges i regionsnetværket? 

 Vi skal sikre os at erfaringer og løsninger deles. 

 Vi laver en kommunal strategi, - men kan vi findes hinanden i forhold til indsatser, så sam-

arbejder og synergier giver gevinster? 


