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NB! P.t. er Odsherred kommune uden fagcenterchef og afventer afgørelse om ny 

skolestruktur. Indtil videre har strategien været rettet mod Nordskolen, Odsherred, som 

omfatter 5 matrikler. Næste skoleår findes Nordskolen sandsynligvis ikke længere. 

 

 

A) Midtvejsstatus for vores udviklingsproces - Hvad har vi nået og hvad mangler vi? 
 

Vi har opnået: 

1. Vi har Nordskolens skoleleders blåstempling af vores arbejde med naturfagsstrategien. 

2. Vi har kontakt til en politiker. 

3. Vi har en arbejdsgruppe, der består af Jakob, Michael og Katja. 

4. Vi har skitseret styre-, netværks- og følgegruppe. 

5. Vi har defineret ressourcer og muligheder. 

6. Vi er godt på vej med en indsatsteori 

 

Vi mangler: 

1. Vi mangler at nedsætte styre-, netværks- og følgegruppe. 

2. Vi mangler et naturfagsnetværk og dermed også at orientere netværket. 

3. Vi mangler at arbejde med brugerbaseret design (elever, lærere og leder) (OBS. Dragør). 

4. Vi mangler at tydelige vores vision. 

5. Vi mangler at udvælge mål og succeskriterier i indsatsteorien. 

6. Vi mangler en kontaktperson blandt skolekonsulenterne og en “krog” i kommunens 

planstrategi. 

7. Vi mangler en strategi og plan for implementering. 

8. Vi mangler at orientere og invitere en politiker til slutseminar. 

9. Vi mangler at vide, om strategien kan realiseres pga. kommunale strukturændringer og 

evt. hvornår. 

10. Vi mangler at udføre nogle barriereanalyser (hvorfor sker tingene ikke allerede nu?) 
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B) Skitsering af disposition til vores strategi (Anbefalinger, operationalisering, 

evaluering) 
 

1. Vision 

2. Styregruppe, følgegruppe og netværksgruppe 

3. Nuværende status på bl.a. karakterer, lokaler, brug af eksterne læringsmiljøer, 

naturfagsnetværk, overgange og lærernes naturfaglige kompetencer. 

4. Mål for strategien - både for kommunen og for den enkelte skole 

- Eleverne lærer de 4 naturfaglige kompetencer. 

- Naturfagsundervisningen omfatter alle fælles mål og indgår i årsplan og 

undervisning. 

- Eleverne lærer engineering og programmering. 

- Eleverne oplever sammenhæng i naturfagsundervisningen i hele deres skoleforløb. 

- Der er velfungerende faglokaler og gode undervisningsmaterialer. 

- De eksterne indgår i naturfagsundervisningen. 

- Lærerne er engagerede, troværdige, inspirerende og samarbejdende. 

5. Indsatsområder  

- Lærerne skal kende og undervise i de 4 overordnede naturfaglige kompetencer. 

- Eleverne skal lære at arbejde med praktisk-undersøgende aktiviteter og modellering. 

- Eleverne skal lære at arbejde med faglig læsning, skrivning, argumentering og 

formidling i naturfag. 

- Lærerne skal kende og undervise efter fagenes fælles mål. 

- Lærerne skal kunne undervise i engineering og programmering. 

- Der skal være gode overgange i naturfagsundervisningen mellem trin/afdelinger. 

- Lærerteams på tværs af årgange skal samarbejde om, at eleverne oplever en tydelig 

rød tråd i det de lærer. 

- Faglokalerne og undervisningsmaterialerne skal løbende opryddes og organiseres. 

- Lærerne skal kunne bruge de eksterne læringsmiljøer i undervisningen, dvs. der skal 

være relevante undervisningsmaterialer til naturfag og transportmuligheder. 

- Lærerne skal have et godt fagligt bagkatalog. 

- Der skal være skemalagte møder for naturfagsteams. 

6. Detaljeret handleplan for indsatsområder med milepæle og årshjul 

7. Oversigt over ressourcer til naturfagsundervisningen 

- Naturfagsvejledere. 

- Geopark Odsherred, Odsherred Naturskole Odsherred Forsyning, Åben skole. 

- Science-pædagoger. 

- Odsherreds Gymnasium & HF. 

- EUC Nordvestsjælland (Fårevejle). 

- Diverse virksomheder. 

- Linjefaget science og innovation, mini-science, skolehaver, innovationscamp, Unge 

Forskere, affaldsindsamling, Naturvidenskabsfestival, programmering, Grønt Flag og 
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Grønne Spirer i dagtilbud. 

 

8. Forslag til evaluering af strategien og evt. redesign 
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