
Opsamling fra naturfagskoordinatormøde i
Region Sjælland - 26. maj 2021 13-16

Hermed en opsamling fra vores netværksmøde, hvilket endnu engang blev afholdt

online. Igen tak til jer hver især for at lægge sted til, håber kuverten var med til at

forsøde mødet undervejs. Følgende kommuner deltog i mødet: Faxe, Greve, Næstved,

Køge, Roskilde, Ringsted, Vordingborg, Kalundborg, Slagelse og herudover Region

Sjælland. På mødet deltog to nye ansigter i netværket, velkommen til Rikke fra

Kalundborg og Annica fra Region Sjælland. Begge fremgår de af koordinatorlisten.

Program og slides fra mødet ligger særskilt. Ligeledes dokumenterne omkring

ressourcepersoner, links til podcast og film mv.

Nedenfor lidt opsamling på stort og småt til de forskellige punkter.

Mødets omdrejningspunkt

Dagens tema, tog indledningsvis udgangspunkt i de tilsendte materialer med

placering af guldmønter på “Marias rejse” og en sammenkobling af de seneste

regionale netværksmøders temaer om netværk og ressourcepersoner. Herefter

bevægede vi os over i dagens tema om formaliserede og designede netværks

betydning for udviklingen af den naturfaglige kultur. Indflyvningen rummede ud over

en kort rammesætning af netværk ifm. bl.a. den nationale naturvidenskabsstrategi

også en “walk and listen” til et interview med Ane Von der Fehr, som Astra havde

fremstillet til lejligheden. Interviewet gav et indblik i Anes Ph.d-afhandling om

netværks betydning for naturfaglige ressourcepersoner og resultaterne fra Ph.d’en,

som peger på vigtigheden af at understøtte centrale ressourcepersoner. Efterfølgende

var der lejlighed til at drøfte lytte-oplevelsen parvist over telefonen.

Dernæst præsenterede vi jer for en lille film om de fire netværk som astra faciliterer -

se eller gense filmen, den ligger som et særskilt link.

Husk: I er altid velkommen til at efterspørge, hvilke ressourcepersoner der er tilmeldt

astras netværk ex. navnene på naturfagsvejledere i grundskolen i din kommune,

hvem der er naturvidenskabskoordinator på det nærmeste gymnasie/HTX eller

ressourceperson på EUD uddannelsen.

Efter en kort pause gav Tommy og Camilla gav os et godt indblik i hvordan man kan

samarbejde med ressourcepersoner i henholdsvis Roskilde og Køge Kommune og de

muligheder og udfordringer som sådanne samarbejder afføder.

*Det nationale naturfagscenter

https://astra.dk/forankring/koordinatorer


Nyt fra Astra

Herunder en kort gennemgang af de kommende tids aktiviteter, der er relevante for

jer. De begivenheder, som er med lyserøde prikker og stjerner, er de vigtigste at

prioritere ift. naturfagskoordinatorens arbejde. De grønne skal ses som en mulighed

for at deltage i naturfagsvejleder arrangementer, hvis det giver mening ind i jeres

kommunale arbejde med den målgruppe i ex. et kommunalt netværk. Ledelse, der

løfter naturfagsundervisning er arrangementer, der også har skoleledelser som en del

af målgruppen. Der ligger en specifik kalender med alle datoer, som er vedhæftet

opsamlingsmailen.

Håber at se rigtig mange af jer til det kommende nationale
naturfagskoordinatormøde på Naturkraft i Ringkøbing. Temaet for mødet er
‘Udeskole, set i et didaktisk, organisatorisk og politisk perspektiv´

På glædelig gensyn

Majbrit

*Det nationale naturfagscenter


