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11.45: Frokost og uformel snak
12.30: Velkommen og kort præsentation af netværket og 
Astra til vores “gæster”
12.45: Præsentation af Skovskolen
13.15: Gode eksempler i kommunerne
14.00: Kaffe og kage
14.15: Åben skole - indhold og modeller
15.30: Nyt fra kommunerne og Astra
16.00: Tak for i dag 



Præsentation
• hvor meget samarbejder I i jeres kommune? 

(naturfagskoordinator + åben skole-koordinator)

• hvad samarbejder I om?



OM ASTRA

Vision
Vores vision er, at alle børn og unge får handlekompetence inden for 
science, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske 
samfundsborgere



Astra arbejder for:
● at alle unge får indsigt i og handlekompetence inden for sciencefagene, som en dannelsesmæssig 

forudsætning for at være en aktiv borger i det 21. århundrede (DANNELSE)
● at en større andel unge vælger en scienceuddannelse og -karriere (REKRUTTERING)



“Vi arbejder for at have en aktiv 
naturfagskoordinator i alle landets 98 
kommuner”





“Naturfagskoordinatorer er den eller de 
personer i en kommune, som har fået 
til opgave og har ansvaret for at udvikle 
den naturfaglige kultur.”

“En naturfagskoordinator er som regel 
formelt forankret i, eller har en formel 
relation til, en kommunal forvaltning, 
men kan samtidig have sin daglige 
gang tæt på praksis.”







Nationale koordinatormøder
Regionale koordinatormøder
Kompassamtaler
Sparring
Særlige forløb
(Politikermøder)
----------------------------------------
ScienceTalenter
Naturvidenskabsfestival
Big Bang
Unge forskere
Masseeksperimentet
Naturfag i spil
NEUC

Naturfagslærernetværk
Skoleledernetværk 
Kvalitetsrapport 
Skolereform
Åben skole
Kommunal strategi
Bevægelse
Matematik og dansk
PLC









        Form

        
Indhold

Defineret af 
“udbyder”

Defineret af 
“aftager”

Naturfagligt Alment



http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf

http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf
http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf


http://www.emu.dk/sites/default/files/Skole-virksomheds-Samarbejde%20i%20Udskolingen2.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Skole-virksomheds-Samarbejde%20i%20Udskolingen%20-%20en%20guide%20til%20virksomheder2.pdf
http://skoletjenestenetvaerk.dk/kortlaegninger/
http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/Inspirationskatalog%20om%20den%20aabne%20skole.pdf
http://engineerthefuture.dk/sites/default/files/skole-virksomhedssamarbejde_-_en_del_af_loesningen._minirapport_fra_deloitte_og_engineer_the_future_-_april_2016.pdf
http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf


● anvendelsesorienteret undervisning
● virkelighedsnære problemstillinger
● autentiske læringsmiljøer
● mulighed for at afprøve færdigheder 

og kompetencer i praksis
● oplever koblingen af teori og praksis
● øget motivation, trivsel og læring 
● læring i de timeløse fag “Innovation 

og entreprenørskab” samt 
“Uddannelse og job” kan være et led 
i elevernes uddannelsesparathed.

Skole

Ekstern
● rekruttering
● CSR-strategi
● værdigrundlag
● “public service”
● kommunal forpligtelse
● national forpligtelse
● andet...



Kilde: http://vpt.dk/udsyn-i-udskolingen

http://vpt.dk/udsyn-i-udskolingen


http://vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering


Eksempler på 
refleksions-
spørgsmål til 
elever



● Hvordan understøtter jeres åben skole-samarbejde karrierelæring?
● Hvad hæmmer og fremmer jeres kommunes arbejde med 

karrierelæring?
● Hvad har I særligt fokus på, når det kommer til elevers valg?
● Hvad kan naturfagsindsatsen “bruge” begrebet karrierelæring til?





Hvordan?

Central model
Forvaltningen/central enhed organiserer samarbejdet og 
koordinerer med eksterne

Kombi-model
Forvaltningen sætter rammer og skolerne etablerer
samarbejder med eksterne

Decentral model
Samarbejdet med eksterne er lagt ud til skolerne



Forskellige typer af samarbejde
(Kilde: Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen, 2015)  
 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Skole-virksomheds-Samarbejde%20i%20Udskolingen2.pdf






• Hvordan understøttes læringsfokus i åben 
skole-samarbejdet?

• Hvordan arbejdes der med didaktisering uden at klippe 
autenticiteten i stykker?



http://astra.dk/rapporter
http://astra.dk/begivenhed/kom-til-f-lles-strategiudviklings-og-forankringsforl-b
http://astra.dk/begivenhed/kom-til-f-lles-strategiudviklings-og-forankringsforl-b
http://astra.dk/sites/default/files/4300%20A%CC%8Arsoversigt_Koordinatorm%C3%B8de%2017%3A18.pdf



