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Kontekst: 
Skive Kommunes nuværende planstrategi har fire fokusområder: erhverv, turisme, bosætning og Klima & 
miljø. Der er mulighed for at lave ”naturfagskroge” inden for ”Erhverv”, hvor der bl.a. arbejdes på en 
iværksætterplatform/et innovationshus. Skole- og Dagtilbudsafdelingen (herefter SKODA) overvejer 
muligheden for at integrere ”Læringsambassadens” lokaler og aktiviteter her. Der kan også laves en ”krog” 
inden for ”Klima & miljø”, hvor der bl.a. er fokus på at værne om naturen og samtidig sætte den store 
variation af landskabstyper i spil i forhold til borgerne. Her er også satsningen på GreenLab, hvor SKODA er i 
dialog om udvikling af relevante undervisningsforløb knyttet til de produktions- og energiformer, som på 
sigt etableres i GreenLab.  

Skive Kommune har en sammenhængende børnepolitik for 0-18 år. Den understøtter et tæt og 
forpligtende samarbejde omkring kommunens børn mellem SKODA og Familieafdelingen. Fælles 
ledermøder for bl.a. skole-, dagtilbud-, familie- og kulturafdelingerne og månedlige PLF-seancer for 
SKODA-lederne er med til at give et organisatorisk grundlag for en faglig drøftelse på lederniveau om 
sammenhæng i overgange mellem dagtilbud og skole og progression inden for naturfagene. 

Skive Kommune har udpeget en naturfagskoordinator, som bl.a. har til opgave at sikre naturfagenes 
synlighed i det forvaltningsmæssige arbejde gennem kvalitetsrapport, naturfagsstrategi m.m. og at etablere 
og understøtte netværk og samarbejdsrelationer blandt naturfagslærere både på og imellem skoler, 
uddannelsesområder og i tværgående netværk med andre interesserede aktører. 

Læringsambassaden er et samarbejde mellem SKODA og Skive bibliotek omkring udvikling af 
undervisningsforløb inden for teknologiforståelse, innovation og entreprenørskab samt energi i bred 
forstand, målrettet skoler og dagtilbud. Fysiske lokaler på biblioteket og en mobil enhed, som kan køre grej 
ud på skolerne. To frikøbte lærere og to bibliotekarer udgør kernen i Læringsambassaden, og de kan bookes 
som en undervisningsressource sammen med udstyret. 

Vandkantsskolen er et andet initiativ, hvor kommunens naturvejleder arbejder sammen med en lokal skole 
og Museum Salling omkring formidling af livet i og omkring Limfjorden. Derudover har Museum Sallings 
geologiske museum på Fur en række formidlingstilbud til skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser, 
ligesom statens Naturcenter Brokholm benyttes af mange af kommunens skoler. 

SkiveDNA.dk er en hjemmeside med undervisningsforløb, der lever op til Åben Skole og FFM samt de 
pædagogiske læreplanstemaer. Forløbene er lavet af frikøbte lærere og pædagoger. Her formidles bl.a. 
naturfaglige forløb fra Læringsambassaden, Vandkantsskolen og Naturcenter Brokholm, samt en række 
andre forløb med bl.a. Skive Vand, Nomi 4S og lokale jægere, biavlere og ornitologer. Hjemmesiden er 
integreret med Læringsportalen EasyIQ og en vigtig platform for forankring af nye forløb. 

Vi har netop tegnet en treårig kontrakt om at deltage i Naturfagsmaraton og skole- og dagtilbudschefen er 
med i C.R.A.F.T.-netværkets advisory board. Vi har planlagt det sådan, at de opgaver eleverne skal arbejde 
med i Naturfagsmaraton lever op til CRAFT-kriterierne, så vinderne af Naturfagsmaraton sendes videre til 
CRAFT-finalen.  

STE(A)M og ungdomsuddannelser… [ikke færdigformuleret] 

Vi skal udnytte denne kontekst til at implementere en handleplan for naturfagsområdet, der gerne skulle 
medføre følgende virkninger: 

At SKODA er repræsenteret i relevante naturfaglige netværk både nationalt og kommunalt. 



 

At SKODA er med til at facilitere, at relevante, lokale aktører netværker og trækker på samme hammel i 

forhold til at koordinere og sikre naturfaglige lærings- og formidlingstilbud af høj kvalitet til kommunens 

børn  

 

At vi kan se et øget brug af undervisningsforløb inden for STEAM på skiveDNA og EasyIQ blandt både 

lærere og pædagoger 

 

At vi kan se et øget brug af Læringsambassadens tilbud inden for STEAM blandt både lærere og 

pædagoger 

 

At der er bred tilslutning til naturfaglige aktiviteter som Naturfagsmaraton og CRAFT 

 

AT naturfagskoordinatoren oplever, at lærere og pædagoger ved, hvor de kan finde naturfaglige 

læringstilbud og sparring på området 

 

At børn/elever og lærere oplever sammenhæng og progression i naturfagene fra dagtilbud, op gennem 

grundskolen og videre på ungdomsuddannelserne 

 

At børnene og deres forældre ved hvad STEM er og hvilke job erhvervsuddannelserne kan give adgang til 

 

At vores samarbejdspartnere inden for naturfagsområdet oplever at få besøg af engagerede 

lærere/pædagoger og elever/børn 

 

At børnenes interesse for det naturfaglige skærpes og at flere unge (på sigt) vælger en STEM-uddannelse 

 






