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National naturvidenskabsstrategi – lokal handleplan – STEAM-netværket – lokal forankring



Målsætninger
•Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i 
folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige 
gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser
• Flere børn og unge skal være meget dygtige i 
naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige 
STEM-uddannelser

Indsatsområder
•Styrket motivation og faglig fortælling
•Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturfag
•Kontinuerlig faglig fornyelse af  naturvidenskabelige fag
•Styrket talentudvikling og udnyttelse af  teknologiske 
muligheder
•Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde.



STEAM-net
værk

Naturfagshandleplan



Indsatsområde 5: Lokal prioritering, faglige 
netværk og samarbejde

• styrke lokal forankring af  indsatser der skal støtte undervisningen i de naturfaglige og 
naturvidenskabelige fag – lokalt ejerskab

• effektive og udbytterige praksisfællesskaber, netværk og samarbejde mellem skoler og det 
omgivende samfund, bl.a. virksomheder

• styrke kommunale strategier og etablere naturfagskoordinatorer

• alle skoler og ungdomsuddannelser har ressourcepersoner, der kan facilitere og koordinere 
lokale indsatser

• Etablering af  netværk for ressourcepersoner på tværs af  institutionerne – faglige netværk





Andel med STEM-uddannelser i Regionens kommuner Kønsfordeling – STEM-uddannelser





UR – under ASTRA 
2 år 

6 workshops 
Masser af  hårdt arbejde 



Ungdomsuddannelse

Udskoling

Mellemtrin
Dagtilbud

Indskoling

Naturvejledere

Handleplanens arbejdsgrupper

•Hvilke lokale fortællinger byder Skiveegnen på 
- Rent Liv: Livet, Fjorden, Maden, Energien?

•Hvordan tænker vi Teknologiforståelse ind i 
uddannelseskæden?

•Hvordan tænker vi talentudvikling på langs 
med uddannelseskæden?

•Hvordan får vi i højere grad fat i de elever, der 
ikke naturligt vælger naturfag? Og hvordan får 
vi i højere grad pigerne med?

•Lokal prioritering, faglige netværk og 
samarbejde



Vi ønsker, at vore fællesskaber skal være 
kontinuerlige Professionelle Lærende

Fællesskaber – et forum, hvor vi samarbejder og 
videndeler gennem et netværk, som skal være 

med til at styrke samarbejdet og 
sammenhængen i uddannelseskæden. 

Netværket skal være centralt koordineret af  en 
person udpeget til at varetage den overordnede 

koordinering af  skoletjenester, lokale- og 
kommunale aktører, skoler, dagtilbud og 

ungdomsuddannelser. 

Visionen





Den røde tråd
Hvad skal eleverne kunne, når vi sender dem videre/modtager 
dem? 
Har vi undervisningsforløb, der kan understøtte dette?




