
 

Opsamling: Regionalt naturfagskoordinatormøde i Midtjylland 

hch/3.6.19 

 

Tid: Torsdag den 23. maj 2019 kl. 09.00 - 15.30  

Sted: Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg  

Deltagere: Repræsentanter fra 9 kommuner var tilmeldt, 7 kommuner havde meldt afbud - se 

deltagerliste nederst i denne opsamling. 

 

Formål: 

● Videndele blandt naturfagskoordinatorer:  

○ om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at 

understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur, 

○ om naturfagskoordinatorens egen aktive rolle i forankringen hos politikere, 

forvaltning og lokale ledelser. 

● Diskutere hvordan naturfagskoordinatoren kan bidrage til at formalisere og udfordre den 

kommunale og lokale oversættelse af nationale mål. 

 

 

 

Noter fra udvalgte programpunkter: 

Ved mødets begyndelse nævnte nogle deltagere, at de skulle gå kl. 14, hvorfor mødets dagsorden 

blev gennemført med afslutning kl. 14. 

9.40 Naturfagskoordinatorrollen i styrings- og uddannelseskæden 

- herunder hierarki fra politiker til lærer. 

Astra’s nye netværk i “Maria’s rejse” i form af netværk af naturfagsvejledere, 

gymnasiale naturvidensskabskoordinatorer og ressourcepersoner på erhvervsskoler 

vil give de kommunale naturfagskoordinatorer nye samarbejdspartnere i 

uddannelseskæden. 

Mødet gennemførte to runder summe-refleksioner om styringskæden med afsæt i de 

to videoer, der er linket til i Astra’s præsentation. 
De to “summe-opgaver” gik dels på at tydeliggøre andre forvaltninger i en kommune 

og dermed nye samarbejdsflader dels på det gode eksempel på, hvordan et konkret 

samarbejde på tværs af forvaltninger kunne være. 

 

https://astra.dk/sites/default/files/astras_nye_netvaerk_i_22marias_rejse22.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/4300_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519_slides_hjemmeside_tbs_hch.pdf


 

Dette foto viser, hvilke aktßrer i forvaltningen,  mßdets deltagende kommuner har 

samarbejdet med og hvilke der ikke er samarbejde med endnu. Se figuren i Astraôs 
prÞsentation. 
 

I oplægget “Naturfagskoordinatorens rolle i udvikling af Skive Kommune’s 

naturfagsstrategi” gav Sara og Søren indblik i et samspil mellem en kommunal 

udviklingskonsulent og en naturfagskoordinator med base på en skole. Skive’s 

strategiudvikling indgår i Astra’s UdviklingsRum 2017-19  og oversætter den 

nationale naturvidenskabsstrategi til en kommunal “naturfagshandleplan”, som Skive 

har valgt at kalde sin “kommunale naturfagsstrategi”. Udviklingen af handleplanen er 

organiseret i to overlappende arbejdsgrupper med repræsentanter for 

naturfagsundervisning i hele uddannelseskæde 0-18 år. Repræsentanter fra 

mellemtrinnet er med i begge arbejdsgrupper og sikrer sammenhæng. 

Udviklingsprocessen har taget udgangspunkt i naturfagsundervisningen på gymnasiet 

og erhvervsskolen i Skive mhp. modvirke, at elever oplever “tilbagefald” ved 

overgange i uddannelseskæden. Det har afdækket, at den røde tråd i 

naturfagsundervisningen ikke hang sammen i uddannelseskæden, hvorfor 

tværgående dialog mellem undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser har 

været meget frugtbar og resulteret i både velvilje og gode ideer. Udvikling af fælles 

sprog om naturfagsundervisning har fyldt mere end oprindeligt forudset i 

procesplanen. Oplægget sluttede med en liste med resultater af Skive 

strategi-udviklingsproces, herunder bl.a. øget opmærksomhed og interesse fra 

politikere.  

 

Mødet drøftede derpå pointer fra temadagene: “Ledelse, der løfter 

naturfagsundervisning”. De koordinatorer, der selv havde deltaget og/eller havde haft 

skoler med som deltagere, udtrykte, at temadagene havde givet rum til dialog om 

lokale handleplaner og et nyttigt værktøj i form af en “dækkeserviet” til at udvikle 

lokale handleplaner. Værktøjet og øvrige materialer fra temadagene kan hentes her. 
Søren Fra Ringkøbing/Skjern havde et eksempel med på, hvordan hans team ved en 

temadag havde arbejdet med “dækkeservietten” og vi har fået lov til at dele 

resultatet med jer nedenfor: 

 

https://astra.dk/sites/default/files/4300_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519_slides_hjemmeside_tbs_hch.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/4300_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519_slides_hjemmeside_tbs_hch.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/skives_fremlaeggelse_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519.pptx.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/skives_fremlaeggelse_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519.pptx.pdf
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum
https://astra.dk/begivenhed/temadag-ledelse-loefter-naturfagsundervisningen-sk%C3%B8rping
https://astra.dk/begivenhed/temadag-ledelse-loefter-naturfagsundervisningen-sk%C3%B8rping
https://astra.dk/sites/default/files/skabelon_til_lokal_naturfagshandleplan_2019_astra_og_uvm.pdf
https://astra.dk/materialer-fra-ledelse-loefter-naturfagsundervisningen


 

 

 

Ønsker man oplyst hvilke skoler fra ens kommune, der deltog i temadagen, skal man 

blot kontakte Thomas eller en anden forankringskonsulent i Astra. 

 

11.15 Kompasaksen - Forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser 

Før oplægget fra Region Midtjyllands naturfagskoordinator, Per Iskov, fik mødets 

deltagere en opgave til at at lytte sig frem til, hvilken rolle spiller kommuner, deres 

politikere og forvaltninger spille i udmøntningen af Midtjysk Teknologipagt - se slide 

28 i Astra’s præsentation. 
I fortsættelse af indlægget tilbød Per Iskov samme assistance med kommunale 

STEM-statistikker, som Skive Kommune har indhentet til sin strategiproces. Regionen 

https://astra.dk/sites/default/files/region_midtjylland_indlaeg_midtjysk_teknologipagt_rkm_230519.pptx.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/4300_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519_slides_hjemmeside_tbs_hch.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/skives_fremlaeggelse_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519.pptx.pdf


 

har nedsat “Rådet for fremtidens kompetencer”, der bl.a. drøfter behov op 

STEM-området. Desuden har regionen netop udsendt sit første regionale 

STEM-barometer. 
Per orienterede afslutningsvist om regionens planer om en regional STEM-konference 

for kommunal- og regionspolitikere samt naturfagskoordinatorer i efteråret. 

 

12.15 Frokost og orientering om Mini Big Bang 8.8.19  

De tre kommuner bag Mini Big Bang er åbne for tilmeldinger fra alle kommuner. 

 

13.00 Videndeling om styredokumenter og naturfaglig kultur i kommunerne  

Med afsæt i nedenstående hjemmeopgave skrev koordinatorerne post-its med, 

hvordan de arbejder strategisk og med hvilke styredokumenter. Koordinatorerne 

delte deres post-its i runder foran en vægplanche med kompassset - se nedenstående 

foto. 

Hjemmeopgave:  

Hver koordinator/-team har forberedt max. 3 min. prÞsentation over spßrgsm¬lene:  

ñHvilke styredokumenter bygger naturfaglig udvikling p¬ i vores kommune?ò 

ñHvad er den stßrste udfordring i arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som 

jeg/vi gerne vil have sparring p¬?ò 

 

 

13.45 

 

 

Spørgsmål/svar med Region Midtjylland og Astra  

Til introduktion, blev mødet mindet om fire aktuelle nationale strategier med 

betydning for kommuners arbejde med naturfagsområdet. Det foregik med 

henvisning til slide 35 i Astra’s præsentation. De fire strategier er National 

naturvidenskabsstrategi, Teknologipagten, Strategi for Danmarks UNESCO-arbejde 

2019-2022 (side 12) og Strategi for decentral erhvervsfremme (side 23).  
De fire strategier implementeres i et samspil mellem bl.a. kommuner, regioner og 

Astra. I fora, hvor kommuners og regioners politikere er repræsenteret, foregår der 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2019/januar-19/falles-retning-for-fremtidens-kompetencer/
https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5Cregionsraadet%202019%5C29-05-2019%5CAaben_dagsorden&appendixId=239136
https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5Cregionsraadet%202019%5C29-05-2019%5CAaben_dagsorden&appendixId=239136
https://astra.dk/begivenhed/mini-big-bang-2019
https://astra.dk/sites/default/files/4300_regionalt_naturfagskoordinatormoede_230519_slides_hjemmeside_tbs_hch.pdf
https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi
https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi
https://www.teknologipagten.dk/teknologipagten/om-teknologipagten
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190123-strategiplan-unesco.pdf?la=da
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190123-strategiplan-unesco.pdf?la=da
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/strategi_for_decentral_erhvervsfremme_2019.pdf


 

en løbende drøftelse af og koordination mellem de fire strategiers implementering.  

 

Blandt spørgsmål under punktet var: 

● om regioner sørger for koordination mellem udmøntning af regionale 

teknologipagter og EU-støttede STEM-projekter?  

Det tilstræber Region Midtjylland, men lige nu er der ændringer i regionens 

rolle i medfør af, at regioner pr. 1.1.19 ikke længere har ansvar for 

erhvervsfremme. 

● om der findes et centralt sted ala padletten fra seneste nationale 

koordinatormøde, hvor f.eks. Region Midtjylland kan orientere sig om 

kommuners aktiviteter på naturfagsområdet?  

Det gør der aktuelt ikke. Det er bl.a. derfor, at Astra inviterer en “regional 

naturfagskoordinator” med til regionale og nationale møder i netværket af 

kommunale naturfagskoordinatorer. 
 

Astra arbejder løbende på at forklare alle naturfagsaktører om de kommunale 

naturfagskoordinatorers nøglerolle i hierakiet fra politikere over forvaltninger til lokale 

ledelser og undervisere i dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. Blandt 

naturfagsaktører er også flere private fonde. 

Ved årets Folkemøde medvirker Astra i disse fire debatter med relation 

naturfagsudvikling. Ved flere af debatter er kommunalpolitikere direkte involveret 

f.eks. i disse tre debatter om erhvervsuddannelser og bæredygtighed, hvor 

borgmestre fra Herlev, Sorø og Sønderborg er i paneldeltagere.  

Som naturfagskoordinator er du meget velkommen til at opfordre politikere og ledere 

fra din kommune til at engagere sig i de nævnte debatter. 

 

13.50 Afslutning og evaluering 

Mødet blev afrundet i plenum med opfordring til at skrive post-it’s med ideer og 

kommentarer til mødet.  f.eks.: 

● Der er dato-sammenfald (igen) mellem næste regionale koordinatormøde og 

BETT-konferencen. Forankringskonsulenten for Region Midtjylland vil kigge på 

muligheden for at finde en ny dato 

● Det kunne være fint at opsamle mødets vidensdelingsrunde på en elektronisk 

padlet m. kompas ala den, vi brugte til det nationale koordinatormøde 2018.  

● Der efterspørges mere aktivitet på facebook-gruppen for 

naturfagskoordinatorer “Sammen om naturfag”, f.eks. at Astra aktivt lægger 

indhold ud og faciliterer dialogen. 

 

Omstående foto viser dokumenter, der kom på tavlen i mødets forløb. 

https://padlet.com/ebw/qk5yo2jxgl4e
https://padlet.com/ebw/qk5yo2jxgl4e
https://astra.dk/kommunal-forankring
https://astra.dk/kommunal-forankring
https://astra.dk/folkem%C3%B8de
https://astra.dk/sites/default/files/flyerbornholma4.pdf
https://astra.dk/begivenhed/regionalt-naturfagskoordinatormoede-midtjylland-januar-2020
https://www.bettshow.com/
https://padlet.com/ebw/qk5yo2jxgl4e
https://www.facebook.com/groups/339352699809820/members/



