
Opsamling
20. maj 2021 kl. 09.15 - 14.30
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Region Midtjylland.
Temaet for mødet var netværk.

Mødet foregik online i Zoom, og der blev sendt en “deltagerpakke” ud før mødet
med materialer, der blev brugt undervejs.

Endnu engang tak for et godt møde med jer
naturfagskoordinatorer. Her følger en kort opsamling på mødets
indhold - alle præsentationer mv. er at finde på astra.dk under
“tidligere aktiviteter”.

Efter en uproblematisk tjek-in (vi er vist ved at være vant til online møder) hilste
vi på hinanden og vores nye forankringschef Maria Volf Lindhardt, og derefter tog
vi en kort indflyvning til dagens tema, der bl.a. involverede 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.

Efter en kort pause blev de nye netværk, som Astra leder og faciliterer,
præsenteret på en lille film, og efterfølgende var der cases fra både Skanderborg
og Skive Kommune, hvor ressourcepersoner spillede en rolle ift. udviklingen af
den naturfaglige kultur. Vi fik anledning til at give lidt feedback, stille et par
spørgsmål og i det hele taget få en god snak om fordele og ulemper ved
strukturerede ressourcepersonsindsatser i kommunerne.
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https://astra.dk/forankring/koordinatorer/aktiviteter


Efter vi havde afrundet dagens tema med at udfylde “handlingskort” (se billede
ovenfor), fulgte de faste punkter med “Nyt fra Regionen” og “Nyt fra Astra”, kun
afbrudt af den generelle videndeling blandt naturfagskoordinatorer om
arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at
understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur. Dette foregik som de
seneste mange møder omkring et naturfagskompas, og jeres input kan ses
nederst i opsamlingen.

Vi ses forhåbentlig d. 6.-7. oktober 2021 til det nationale
naturfagskoordinatormøde, som holdes i Ringkøbing på
Naturkraft.

Sæt også med det samme X i kalenderen d. 27. januar 2022, hvor
vi holder det kommende regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i Midtjylland.
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