Opsamling
28. januar 2021 kl. 09.30 - 14.30
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Region Midtjylland.
Temaet for mødet var netværk.
Herunder følger en kort opsamling på det regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i Midtjyllands kommuner. Se også slides og øvrige
materialer fra mødet.
Velkomst
Vi mødtes i ZOOM, og efter en kort teknisk tjek ind var der velkomst til “de nye
ansigter” blandt naturfagskoordinatorerne, Stine (Horsens) og Jesper
(Hedensted), samt en introduktion til dagen. Vi fik blandt andet gang i Marias
Rejse og de tilsendte chokolader.

Netværk
Punktet indeholdt et oplæg om netværksbegreber og en forventningsafstemning
om Astras naturfagskoordinatornetværk. Deltagerne arbejdede i en Padlet, som
vi har taget et skærmdump af her, og som I kan finde ved at følge dette link.

Vi fandt også en heldig lytte-bingo-vinder, nemlig Janus fra Viborg, der vandt en
gratis billet til Big Bang-konferencen 2021. Tillykke
.

👏

Videndeling om kommunale netværk
Med baggrund i de tilsendte netværksbegreber og en interview- og samtaleguide
hørte vi først om Lemvig Kommunes kommunale fagteam, som Mette og Minna
fortalte om i et kort interview. Herefter drøftede grupper på tværs af
kommunerne selv netværk og betydningen af netværk på naturfagsområdet.

Nyt fra Astra
Under punktet nyt fra Astra var der forskellig information fra Astras programmer
og projekter, se slideshowet for links og info. Der blev også fortalt om det
kommende UdviklingsRum, hvor både Silkeborg og Ikast-Brande Kommune
deltager fra Region Midtjylland.

Nyt fra Region Midtjylland
Jon Bech Andersen fra Region Midtjylland fortalte om STEM-indsatsen i regionen,
herunder, den Midtjyske Teknologipagt, Teknologipagtspuljen, de Midtjyske
Styrkepositioner, STEM-Barometeret og aktuelle netværk og muligheder for
STEM-samarbejde. Herefter var der en god dialog, hvor vi blandt andet vendte
muligheder og udfordringer i forhold til ansøgninger til teknologipagtspuljen og
samarbejde mellem kommunale og regionale naturfagskoordinatorer. Hvis I har
spørgsmål eller idéer er I altid velkommen til at kontakte Jon, der også fremgår
af naturfagskoordinatorlisten. Præsentationen fra Jon findes også under de øvrige
materialer fra mødet.

Videndeling
I videndelingsrunden mødtes I i mindre grupper omkring virtuelle kompasser og
drøftede, hvad I er optagede af og hvad I har brug for sparring på i jeres
funktion som naturfagskoordinatorer. De jamboards I arbejdede med i processen
findes også under de øvrige materialer fra mødet.

Nyt fra Astra, evaluering og afslutning
Til sidst evaluerede I mødet og gav især udtryk for, at det var gavnligt at tale
med hinanden om jeres spændende og komplicerede
naturfagskoordinatoropgave.
Tak for et rigtig godt møde - det var dejligt at ser jer alle på skærmen. I
evalueringen gav i udtryk for, at I glæder jer til at kunne mødes fysisk igen - det
gør vi i den grad også.
Thora og Thomas

