Program
20. maj 2021 kl. 09.00 - 14.30.
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Midtjylland.
Temaet for mødet er “Netværk”.
Mødet foregår online i Zoom. Link tilsendes inden mødet. Der sendes en
“deltagerpakke” ud før mødet med materialer, der bliver brug for undervejs.

09.00 - 09.15
Teknisk tjek ind og morgenkaffe
Tjek ind i mødet og få styr på teknikken i god tid - og få en kop kaffe samt
uformel netværkssnak i små rum med andre naturfagskoordinatorer.

09.15 - 09.45
Velkomst og introduktion til dagens tema
Naturfagskoordinatorerne bydes velkommen til mødet. Dagens program løbes
igennem efterfulgt af en lille fælles introduktionsøvelse.

09.45 - 11.30
Dagens tema om formaliserede og designede netværks betydning for
udviklingen af den naturfaglige kultur (inkl. pause)
Indflyvningen til dagens tema rummer denne gang en “walk and listen” til et
interview med Ane Von der Fehr, som Astra har fremstillet til lejligheden.
Interviewet bringer os dybere ned 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.
Med afsæt i interviewet indeholder temaet også en fælles proces omkring
arbejdet med kapacitetsopbygning gennem netværk. Her vil de netværk for
ressourcepersoner, som Astra leder og faciliterer, blive inddraget.

Sted: Mødet foregår online - link tilsendes inden mødet

11.30 - 12.15
Frokost

12.15 - 13.00
Konkrete eksempler på kommunale netværksrelaterede indsatser af
ressourcepersoner
Netværket arbejder med og giver feedback på et par korte oplæg fra
naturfagskoordinatorer i netværket om ressourcepersoners betydning for

udvikling af den kommunale og lokale naturfaglige kultur.

13.00 - 13.15
Nyt fra Astra
13.15 - 13.30
Nyt fra Region Midtjylland

13.30- 14.15
Videndeling
Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder
og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal
naturfaglig kultur.

14.15- 14.30
Evaluering og tak for i dag

Sted: Mødet foregår online - link tilsendes inden mødet

