
Dragørs udkast til 4. hjemmeopgave  

A) Status  
Midtvejsstatus for vores udviklingsproces. 

Hvad har vi nået: 

- Workshop med naturfaglærere fra kommunes tre skoler med temaet ”Hvad er 
drømmescenariet for naturfagsområdet? Hvordan gør vi naturfagsundervisningen endnu 
bedre?  

- Møde med styregruppen juni 2018: direktør for børn og social, skolechefen og de tre 
skoleledere, samt arbejdsgruppen. 

- Involvering af politiker; formand for skoleudvalget og skolechefen deltog i UR- 
midtvejsseminar. 

- Vi har arbejdet med indsatsteori, og haft fokus på de kræfter som hæmmer og fremmer 
forandring af naturfagsområdet. 

- Vi er begyndt at skrive et udkast til strategien. 

 

Hvad står vi og mangler: 

- Møde med institutionslederne på 0.-6. årsområdet og chef for børn og pædagogik. Det 
aftalte møde i november blev aflyst. Chef for børn og pædagogik indkalder til et nyt møde. 

- Inddragelse af eleverne, gennem det fælles elevråd, januar-februar 2019. 
- Sparring med og orientering af naturfagsnetværket omkring udkastet til 

naturfagsstrategien, februar 2019. 
- Involvering af styregruppen/sparring i forhold til handleplan/implementeringen af 

strategien, februar-marts 2019. 
- Skrive strategien, slut forår 2019. 
- Invitere en politiker og skolechef til slutseminar. 

 
 

B) Skitsèr en disposition til jeres strategi.  
 
Dragørs kommunes naturfagsstrategi har fokus på, hvordan vi styrker naturfagsområdet, så vores 

børn og unges motivation for naturfag og deres naturfaglige kompetencer højnes. 

Naturfagsstrategiens missionen er, at vi i fællesskab udvikler en stærk naturfaglig kultur, til fordel 

for alle aktører. Der skal skabes gode rammer, for udviklingen af vellykkede praksisfællesskaber, 

der styrker vores professionalitet, og derigennem styrker elevernes læring og interesse for 

naturfag. 

Naturfagsstrategien tager afsæt i etablerede projekter, hvor der er fokus på at opbygge og udvikle 

et naturfagsnetværk på tværs af skoler og institutioner.  



Implementeringen af strategien afhænger af forvaltningen og skoleledernes velvilje til at prioritere 

ressourcer til samarbejde, samt timer til en koordinator der kan koordinere fælles indsatser på 

tværs af kommunens skoler/institutioner. 

Disposition 

Indledning  

Vision 

Mål 

Indsatsområder og anbefalinger 

- Ledelse. 
- Ressourcer. 
- Fælles didaktisk indfaldsvinkel. 
- Netværk/formalisering af kollegialt samarbejde. 
- Tværfaglig indsats/naturfagene kobles med andre fag. 

Baggrund for naturfagsstrategien 

Naturstrategiens afsæt 

Handlingsplan/forankring og koordinering 

 

 

 

 

 

 

 


