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Velkommen til det 
regionale 

naturfagskoordinatormøde 
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Hvorfor er vi her?



Naturfagskoordinatoreren er den eller de personer i en 
kommune, som har til opgave og ansvaret for at udvikle 
og styrke kommunens naturfaglige kultur.
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Naturfagskompasset
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Formål
Formål

● De regionale koordinatormøder har til formål at styrke den enkelte 
naturfagskoordinator og det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorer fra 
kommuner i regionen

Mål med mødet
● Drøftelse af, hvordan målrettet kompetenceudvikling kan anvendes som løftestang 

for udvikling af en kommunes naturfaglige kultur
● Videndeling om erfaringer, udfordringer og mål med kompetenceløft af lærere og 

pædagogisk personale i kommunerne
● Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og 

problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal 
naturfaglig kultur
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Program
12.30 - 12.30 
Drop ind frokost og uformelt netværk

13.00 - 13.30
Velkomst og nyt fra Astra

13.30 - 15.00 TEMA
Naturfagskoordinatorens arbejde med 
kompetenceudvikling

13.30 - 14.15
Kompetenceløft til undervisningsfag
Rundt om projektet ml. UCN og ni 
kommuner

14.15 - 15.00
Engineering i Skolen - Jammerbugt kommune 

15.00 - 15.20
Input fra koordinatorer til “Ledelse, der løfter 
naturfagsundervisningen”

15.20 - 15.50
Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om 
arbejdet med at understøtte og udvikle 
kommunens naturfaglige kultur

15.50 - 16.00
Ønsker til næste møde
Opsamling og tak for i dag
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Nyt fra Astra

• Nyt lovgrundlag - nyt navn
• Engineering-teamadag i egen kommune
• Kursus i vurdering af naturfaglig kompetence:
• Aalborg 6. februar - ledige pladser
• 3 temadage, samarbejde ml. UVM og Astra: Skoleledelse, der udvikler 

naturfagene
•

https://astra.dk/nyhed/astra-det-nationale-naturfagscenter
https://astra.dk/nyhed/kursus-i-vurdering-naturfaglig-kompetence-i-udskolingen?utm_source=Astra+-+Nyt+om+l%C3%A6ring+i+natur%2C+teknik+og+sundhed&utm_campaign=ecb70ebbcc-Astra-GS-11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_72e5820f19-ecb70ebbcc-422915301
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
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Nyt fra Astra

Programmer: 
• Unge Forskere kurser
• Naturvidenskabsfestivalpulje
• Big Bang - naturfagskoordinatorarrangement
• ScienceTalenter - mobilt sciencecenter - i løbet af 2019

https://naturvidenskabsfestival.dk/festivalpulje
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Nationalt 
koordinatormøde 2019
Tema
Naturfagskoordinatorernes arbejde med FNs 17 Verdensmål som 
ramme, inspirationskilde og politisk fokuspunkt. 
Inspiration og videndeling.

Dato
2. okt. 2019 kl. 17.00 - 3. okt. 2019 kl. 17.00

Sted
København(-sområdet).

Vi ses igen til regionalt koordinatormøde 28. maj 

og til Big Bang 2.-3. april 2019
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Naturfagskoordinatorens 
arbejde med 

kompetenceudvikling
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Naturfagskompasset
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Indhold i punktet
● Kompasaksen “Kompetenceløft af lærere og pædagogisk 

personale”
● Litteraturstudiet i forbindelse med Sammen om Naturvidenskab
● Kompetenceløft i Naturvidenskabsstrategien (Indsats 2 og 5)
● QUEST, praksisfællesskaber og lokale naturfaglige kulturer
● Hvad gør I i kommunerne? - speeddating

https://astra.dk/forankring/kompas/kompetencer
https://astra.dk/forankring/kompas/kompetencer
https://astra.dk/sites/default/files/Naturvidenskabsstrategi_Litteraturstudium_Rapport.pdf
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Kompetenceløft til 
undervisningsfag 

Nordjylland
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Naturfagskoordinatorens blik på 
kompetenceudvikling (et bud…)

Tre dimensioner (Sølberg, 2006)
● Den eksisterende 

naturfaglige praksis
● De sociale og 

organisatoriske forhold på 
skolen

● De praktiske rammer på 
skolen

https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36454/37783


NI NORDJYSKE KOMMUNER

Kompetenceudvikling for lærere i Region Nord

Projektet tager afsæt i et tværkommunalt uddannelsessamarbejde i Region Nord, som ønsker at styrke fagene, 
fagdidaktikken og arbejdet med læringsmålstyret undervisning i folkeskolerne. De i alt ni kommuner ønsker at 
gennemføre et særligt uddannelsesforløb for lærere, der har behov for opkvalificering for at opnå 
undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Lærernes kompetenceudvikling kobles til egen praksis, elevernes 
læring og arbejdet i fagteams. Forløbene er designet, så de både understøtter skolernes behov for at styrke lærernes 
fagfaglige og fagdidaktiske kompetencer samt ønsket om at styrke de professionelle læringsfællesskaber på 
skolerne. Projektet omfatter 1.152 lærere og 17 fag og skal sikre fuld kompetencedækning i undervisningsfag i 
Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Brønderslev, Aalborg, Frederikshavn, Morsø og Hjørring Kommune i 
2020.

31.240.000 kr.
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Projektets formål
At kommunerne i Region Nordjylland i 2020 har fuld 
kompetencedækning i folkeskolens fag, samt at 
styrke professionelle læringsfællesskaber gennem 
fælles fagteams for lærerne. 

Dermed indeholder projektet en intention om at 
udvikle både lærernes egen undervisningspraksis og 
deres videndeling i fagteams. 
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Midtvejsevalueringen 
viser at... https://www.eva.dk/grund

skole/kompetenceloeft-un
dervisningsfag

https://www.eva.dk/grundskole/kompetenceloeft-undervisningsfag
https://www.eva.dk/grundskole/kompetenceloeft-undervisningsfag
https://www.eva.dk/grundskole/kompetenceloeft-undervisningsfag
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1. Hvordan har kommunerne tilrettelagt arbejdet med at 
understøtte lederes og vejlederes arbejde med forankring af 
lærernes kompetenceudvikling i fagteams? 

Evalueringen viser:
De har ikke haft den tætte berøring med fagteams, som projektet 
lægger op til. I stedet har kommunerne hidtil primært arbejdet med 
strukturelle afklaringer og kommunikation mellem UCN, kommuner og 
skoler. Analysen peger desuden på, at ansvaret for forankringen af 
uddannelsesforløbene i fagteams endnu ikke er klart placeret.

“Jeg synes også, at jeg har en 
opgave i at se på, hvordan jeg 
faktisk kan understøtte skolerne i 
fagteams, fordi det er så 
væsentlig en del af det her 
[projektet]. Og der skal jeg være 
ærlig: Jeg kom ikke ind i første 
runde, og det kan jeg godt mærke 
nu – nu er der nogle andre ting, 
som er kommet på plads, og så 
må energien blive lagt der.” 
Konsulent, Aalborg Kommune 
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2. Hvordan tilrettelægges fagteamsamarbejdet på skolerne 
på nuværende tidspunkt, og hvordan indgår lærernes nye 
faglige og didaktiske kompetencer i teamsamarbejdet?
 
3. Hvilke organisatoriske rammer og modeller på 
forvaltnings- og skoleniveau har fungeret fremmende for 
forankringen af lærernes kompetenceudvikling i fagteams? 

4. Hvilke organisatoriske udfordringer oplever centrale 
aktører med hensyn til at sikre forankringen af lærernes 
kompetenceudvikling i fagteams?
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Evalueringen viser:

● Lærerne oplever fagteamsamarbejdet som relevant og givende.
● Det er uklart for lærerne, hvordan de kan bidrage i fagteamet i 

forbindelse med deres kompetenceløft. 
● Praktiske forhold fylder meget på fagteammøderne, hvorfor det kan 

være svært at finde tid til drøftelse af teori og undervisningspraksis
● Der er god opbakning til kompetenceløftet fra ledernes side, men der 

er ikke klare forventninger til og rammer for, hvordan lærerne kan 
bidrage til arbejdet i fagteams under og efter deres kompetenceløft.

“Jeg synes virkelig, at der har 
været et godt fokus på at få den 
her tørre teori til at give mening, 
også for børnene. Der tænker jeg 
klart, at mine børn kan mærke 
forskel på…”,
Lærer, Aalborg Kommune

Jeg har slet ikke følt, at jeg har 
kunnet bidrage med noget andet 
end på ét punkt, interkulturel 
kompetence, hvor jeg der kunne 
sige noget til dem, som de kunne 
lære noget af. Så jeg tænker: ”Det 
er fint nok, men hvordan skal jeg 
kunne det [byde ind i fagteamet], 
når jeg egentlig kæmper så meget 
med selv at nå op på et eller 
andet niveau?” Lærer, Aalborg 
Kommune

Jeg tror ikke, at man helt har købt 
præmissen med, at det her ikke kun 
er en uddannelse for den enkelte, 
men også for skolen. Og det tror jeg, 
hverken skolen eller den 
medarbejder, der er af sted, har købt, 
selvom det bliver fortalt. Konsulent, 
Frederikshavn Kommune 

“Altså ude hos os, som er så små, 
der er det da et skoleprojekt. Der 
er det skolen, som er på linjefag. 
Det er ikke én, som er på linjefag; 
det er skolen. Og det gælder, både 
at vi alle sammen skal rykke rundt, 
fordi der pludselig skal frigøres en 
dag, og at der skal komme en 
vikar.” Skoleleder, Aalborg 
Kommune

“Jeg har skrevet, hvad jeg har en 
forventning om: at de holder 
minimum to møder om året og et 
tredje møde, hvor der er 
budgetlægning. Så det er den 
forventning, jeg har. Så ved jeg, 
at hvis der er noget, fagteamet 
skal drøfte, så har de nogle 
positioner, hvor de kan mødes.” 
Skoleleder, Vesthimmerlands 
Kommune 
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5. Hvilke former for videndeling er der i efteråret 2017 
etableret inden for og på tværs af de deltagende kommuner? 

Evalueringen viser:
● at den videndeling, der er foregået mellem kommunerne, 

primært har omhandlet praktiske forhold og strukturelle 
udfordringer og i mindre grad – som det var tiltænkt – 
pædagogiske forhold og erfaringer med, hvordan projektet kan 
forankres i fagteams på skolerne. 
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6. I hvilken grad vurderer lærerne, at det lykkes at skabe et 
samspil mellem den kompetenceudvikling, de gennemfører, 
deres undervisningspraksis og samarbejdet i fagteams?

Evalueringen viser:
● Lærerne oplever, at der er afsat for lidt tid til at gennemføre 

kompetenceløftet.
● Lærerne ikke har de samme faglige forudsætninger for at 

deltage i kompetenceløftet, hvilket på nogle hold har medført 
en stor faglig spredning

● Kompetenceløftet bidrager til udvikling af kompetencer på 
forskellig vis, blandt andet i forhold til udførelsen af 
eksisterende arbejdsopgaver og undervisning i det aktuelle fag

● Det er dog forskelligt fra fag til fag, i hvor høj grad lærerne 
oplever, at det er muligt at anvende de opnåede kompetencer 
i undervisningen. Dette skyldes blandt andet, at lærerne 
oplever, at der er et stort fokus på teoriuddannelsesforløbene.

Fagteams bliver hurtigt lidt mere 
lavpraktisk: ”Hvad skal vi have 
bestilt af materialer, og hvorfor 
det ene og det andet?” [...] Det er 
jo, fordi de her fagteams bliver 
taget ud af vores forberedelsestid, 
og jeg tror ikke, at der er nogen 
på skolen, der er uenige om, at 
det kunne vi altid bruge lidt mere 
af. Så tænker jeg da hurtigt, at 
man kan komme til i sit fagteam 
bare at gå hurtigt hen over en 
eller anden ny teori, som man 
måske alligevel ikke lige kan se 
meningen med. Og så er det altså 
meget vigtigt, om vi skal have 
røde eller sorte tusser, og hvem 
der skal stå for juleklippedagen, 
og hvem der skal stå for fastelavn, 
og om vi skal have store eller små 
tønder. Lærer, Aalborg Kommune

“Det koster meget på den private 
konto. [...] De rammer, der er 
omkring det, står bare ikke mål 
med det arbejde, som skal lægges i 
det for at komme nogenlunde 
igennem det. Lærer” Frederikshavn 
Kommune 

Det er da absolut nemmest at 
undervise ud fra de forløb, 
man selv har lavet. Det er 
alligevel noget andet at sætte 
sig ind i en andens tankegang, 
og hvad skal det så munde ud 
i? Lærer, Vesthimmerlands 
Kommune 
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Quest (Qualifying In-service Education of Science Teachers)

http://projekter.au.dk/q-model/
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Engineering i Skolen 
Jammerbugt kommune
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Engineering 
i Skolen er...

Projekt 2.0
- Kommuner går sammen om 

at søge midler til et 
længerevarende forløb

- Elever, lærere, 
netværk, koordination

- Udvikling af 
undervisning

- Udvikling af naturfaglig 
kultur

Skal I være med? Sig til, så formidler vi kontakt

Fra koordinatormøde 30. maj 2018



Find eksempler på 
kompetenceløft
● To og to

● Brug disse spørgsmål som støtte
○ Hvem løftes?
○ Hvordan løftes de?
○ Hvordan sikres det, at de nye kompetencer forankres og deles på den 

enkelte skole?
○ Hvordan passer det med jeres kommunes indsats for kompetenceløft?
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Oplæg til drøftelse:

Hvordan kan I som 
naturfagskoordinatorer både 
understøtte (yderligere) og udnytte 
aktiviteterne i højere grad, så projektet 
får størst mulig effekt for hele 
naturfagsindsatsen i kommunen?
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Oplæg til drøftelse:

Hvordan kan I som 
naturfagskoordinatorer både 
understøtte (yderligere) og udnytte 
aktiviteterne i højere grad, så projektet 
får størst mulig effekt for hele 
naturfagsindsatsen i kommunen?
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PAUSE
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Ledelse, der løfter 
naturfagsunder-

visningen



22. januar 2019

Ledelse, der løfter naturfags-
undervisningen
2. maj (Rebild)

https://astra.dk/f%C3%A6llespr%C3%B8ve/baggrundsviden
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
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Udvikling af skolens 
naturfagsundervisning

Niveauer der bidrager
● Forvaltning (inkl. naturfagskoordinatorer)
● Skoleledelse (inkl. skolens naturfagsvejleder/ressourceperson)

Perspektiver i et løft af naturfagsundervisningen
A. Ledelse (vision, kultur og faglighed)
B. Organisering (tid, rammer og fælles forståelse)
C. Kompetenceudvikling (formel og uformel/I teams og for den enkelte)

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning


Skoleledelse

Naturfags-
koordinator

Naturfagsvejleder 
eller tilsvarende 
ressourceperson
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Input til vores forberedelse af 
arrangementerne

● Hvordan støtter du som naturfagskoordinator 
den lokale skoleudvikling?

● Hvad har I som naturfagskoordinatorer brug 
for, for at støtte udviklingen af den lokale 
skolekultur?

15 min - skriv input på dækkeservietterne
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Videndeling om 
arbejdet med at 

understøtte og udvikle 
kommunernes 

naturfaglige kultur



Naturfagskoordinatorsparring
1. Reflekter individuelt i 5 min

Notér på 3 post it sedler, hvad I er særligt optagede af i 
naturfagskoordinator-arbejdet for tiden

2. Videndeling, sættes på mega-kompas

3. Kort opsamling



Evaluering og tak for i dag

1. Hvad er dit vigtigste udbytte fra mødet i dag?

2. Hvad kunne have forbedret dit udbytte?

3. Hvilke temaer kunne være interessante at arbejde med på 
fremtidige koordinatormøder?

Menti.com
Kode: 667414

https://www.mentimeter.com/s/9d777d7188731f04a12f48c7d33d5f54/a3422e81b3c6/edit
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Tak for i dag
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BONUSTRACK



Videndelingsrunde

http://www.youtube.com/watch?v=4xG2aJa6UyY
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Indsatsområde 1:
Styrket motivation og faglig 
fortælling

● Bærende naturvidenskabelige principper og 
store fortællinger om naturvidenskab

● Nationale kampagner om den store 
fortælling

Det er i gang:
Naturvidenskabelig ABC (vejledende)
Revidering af Fælles Mål og nye læseplaner

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180922-ny-ekspertgruppe-skal-udarbejde-naturvidenskabens-abc
https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
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Indsatsområde 3:
Kontinuerlig faglig fornyelse 
af naturvidenskabelige fag

● Teknologiforståelse skal styrkes i folkeskolen
● Forsøg med nyt evalueringsværktøj i 

naturfagene
● Styrkelse af eksisterende digitale prøver i 

fysik/kemi, biologi og geografi
● Nyt grundfag i teknologiforståelse på 

erhvervsuddannelserne
● Det faglige indhold på langt sigt

Det er i gang:
● Teknologiforståelses-

forsøg

● UVM-gruppe med 
anbefalinger til 
Undervisningsministeren 
om en bredere og 
dybere digital prøve

● Naturvidenskabelig ABC 
fra dagtilbud til 
ungdomsuddannelser 
(trin 2)

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/okt/181005-46-skoler-er-udvalgt-til-forsoeg-med-teknologiforstaaelse-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/okt/181005-46-skoler-er-udvalgt-til-forsoeg-med-teknologiforstaaelse-i-folkeskolen
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Indsatsområde 4:
Styrket talentudvikling og 
nye teknologiske muligheder

● Styrket talentudvikling i naturvidenskabelige 
fag

● Understøtte adgang til virtuelt laboratorium

Det er i gang:
● Online 

undervisningsforløb for 
talentfulde elever i 
grundskolen og på 
gymnasiale uddannelser

● Mobilt talentlaboratorium

● Virtuelle laboratorier i 
udbud
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Kompetenceløft af lærere og 
pædagogisk personale

● modeller for kompetenceudvikling
● aktører i forskellige former for kompetenceudvikling
● resurser til kompetenceløft

Generelle anbefalinger til kompetenceudvikling:
● fokus på udvikling af praksis til gavn for børnene
● lang varighed - typisk over flere år
● vekselvirkning mellem kursus og udvikling i egen praksis
● fælles læring med deltagelse af mange pædagoger, lærere eller teams

En tilgang kan være teorien om professionelle læringsfællesskaber, som lægger 
vægt på undervisernes læring gennem undersøgelse af egen praksis.

https://astra.dk/forankring/kompas/kompetencer
https://astra.dk/forankring/kompas/kompetencer

