
Program og instruktion  

26. maj 2020 naturfagskoordinatormøde i Region Syddanmark 

 

Kære naturfagskoordinator 

Vi ses til online møde d. 26/5 2020 kl. 09.00 - 11.00 

Mødet foregår på Google Meet via dette link 

meet.google.com/nac-xbvu-hwx 

Det anbefales, at du tilgår linket fra en Chrome Browser.  

Hvis du har appen “Google Meet”, kan du også tilgå mødet med 

mødekoden nac-xbvu-hwx 

Hvis du får problemer undervejs... 

- så send en sms til Thomas på 41 32 61 70, så bliver du ringet op. 

Inden mødet er det en god idé at… 

- tjekke, at der er forbindelse til din computers højtaler og mikrofon. Brug 

evt. headset, det kan ofte forbedre lydkvaliteten. Hvis din computer er 

koblet til fx et whiteboard eller en ekstern skærm, så kan det godt betale 

sig lige at tjekke, om alting virker inden mødet. 

- sikre sig, at internetforbindelsen ikke skal deles med en flok 10-årige på 

Netflix :-). Hvis internettet “strejker” lidt under mødet, så gå evt. ind og 

ud af mødet eller slå dit kamera fra.  

- have din telefon inden for rækkevidde, hvis du får brug for teknisk 

assistance.  

- have dette dokument åbent på din computer. Her finder du links til 

grupperum og andre ressourcer, vi skal bruge til mødet. 

Program 

08.50 - 09.00  

Teknisk tjek-ind 

Vi mødes på meet.google.com/nac-xbvu-hwx 

 
*Det nationale naturfagscenter 

http://meet.google.com/nac-xbvu-hwx
http://meet.google.com/nac-xbvu-hwx


09.00 - 09.10 

Velkommen til mødet, introduktion til online mødeform 

09.10 - 09.20 

Nyt fra Astra 

Herunder status på Astras generelle aktiviteter samt Forankrings 

aktiviteter rettet mod naturfagskoordinatorer, naturfagsvejledere 

m.fl. 

09.20 - 09.50 

Tjek-ind, naturfagskordinatorens arbejde lige nu.  

Deling af jeres succeser og snubletråde i arbejdet som 

naturfagskoordinatorer. Kort runde om arbejdet med at understøtte 

og udvikle kommunens naturfaglige kultur. 

Vi går i tre møderum: 

Møderum Facilitator Deltagere i møderummet 

Grupperum 1 

https://meet.google.

com/aqj-zcep-goe 

 

Padlet 1 

 

Heiko 

 

Lars og Rebecca (Middelfart) 

Jette (Vejen) 

Hanne (Billund) 

Ann Kathrine (Nordfyn) 

 

Grupperum 2 

https://meet.google.

com/nix-zkiy-thw 

nix-zkiy-thw  

 

Padlet 2 

Lars Kerstin (Esbjerg) 

Jørn (Kolding) 

Julie (Sønderborg) 

Merete (Aabenraa) 

Jonas (Region Syd) 

Grupperum 3 

https://meet.google.

com/hif-hhps-cmm 

 

Padlet 3 

Thomas Jesper (Fredericia) 

Søren (Svendborg) 

Mette (Nyborg) 

09.50 - 10.00 

Pause 
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10.00 - 10.50 

Videndeling i kommunerne 

Vi mødes først igen i fællesmødet på 

meet.google.com/nac-xbvu-hwx 

Her er der et kort oplæg om videndeling inden for naturfaglige 

fællesskaber i kommunen. Herefter en øvelse med opsamling af 

pointer i et digitalt format. 

Alle noterer i denne fælles padlet. Print evt. selv værktøjet “spot på 

din videndeling”, som også var vedhæftet mailen med dette 

program. 

Vi går igen i møderum: 

Møderum Deltagere  

1 

https://meet.google.

com/aqj-zcep-goe 

Lars og Rebecca (Middelfart) 

Kerstin (Esbjerg) 

Jesper (Fredericia) 

Mette (Nyborg) 

2 

https://meet.google.

com/hif-hhps-cmm 

Søren (Svendborg) 

Merete (Aabenraa) 

Ann Kathrine (Nordfyn) 

Jonas (Region Syd) 

3 

https://meet.google.

com/nui-vvem-mnx 

Hanne (Billund) 

Julie (Sønderborg) 

Jette (Vejen) 

Jørn (Kolding) 

10.50 - 11.00 

Afrunding og kort evaluering af mødet 

Vi mødes igen i fællesmødet på 

meet.google.com/nac-xbvu-hwx 

Svar gerne i chatten med dine kommentarer til mødet 

 
*Det nationale naturfagscenter 

http://meet.google.com/nac-xbvu-hwx
https://padlet.com/lhw8/xi82hh8m8ld4bhsx
http://meet.google.com/aqj-zcep-goe
http://meet.google.com/aqj-zcep-goe
https://meet.google.com/hif-hhps-cmm
https://meet.google.com/hif-hhps-cmm
https://meet.google.com/nui-vvem-mnx
https://meet.google.com/nui-vvem-mnx
http://meet.google.com/nac-xbvu-hwx


11.00 

Tak for i dag 

Deltagere i mødet 

Kommune Navn 

Billund Hanne 

Esbjerg Kerstin  

Fredericia Jesper 

Kolding Jørn 

Langeland Søren 

Middelfart Lars og Rebecca 

Nordfyn  Ann Kathrine (gæst) 

Nyborg Mette 

Region Syddanmark Jonas 

Svendborg Søren 

Sønderborg Julie 

Vejen  Jette 

Aabenraa Merete 

Astra Heiko 

Astra Thomas  

Astra Lars 
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