Opsamling
23. august 2022 kl. 12.30 - 16.00
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Syddanmark og
Nordjylland.
Herunder følger en opsamling på det regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i Syddanmark og Nordjylland. Se også slides
og øvrige materialer fra mødet på astra.dk under henholdsvis
Syddanmark og Nordjylland.
Mødet blev holdt som et online møde, med deltagelse af koordinatorer
fra hele landet i den første del af mødet. Mødets sidste halvdel foregik
i regionale møderum. Denne gang var Nordjylland og Syddanmarks
regionale møde slået sammen af praktiske hensyn.
Mødet havde to overordnede temaer:
Talentarbejdet i kommuner og på skoler samt en præsentation af og
dialog om resultaterne fra den spørgeskemaundersøgelse som Astra
har foretaget blandt landets naturfagskoordinatorer.
Indledningsvist bød Forankringschef Bo Lykke Fredsgaard velkommen
til mødet. Bo introducerede til Forankrings nye organisering samt
formålet med undersøgelsen blandt landets naturfagskoordinatorer,
der skal hjælpe Astra med at prioritere vores indsatser bedst muligt
til gavn for den kommunale naturfagsindsats. Astra vil med
undersøgelsen samt de 14 foretagede interviews af
naturfagskoordinatorer indhente viden og inspiration til, hvordan vi
kan understøtte både naturfagskoordinatorrollen og facilitere vores
fælles lærende netværk bedst muligt i fremtiden.
Talentindsats i kommuner og på skoler
Kristoffer Brinch Ladefoged holdte sammen med sin skoleleder Jesper
Lykkegaard et oplæg om deres erfaringer med arbejdet med
talentfulde elever i dagligdagen på Trørødskolen i Rudersdal
kommune. Kristoffer er både Talentvejleder på Trørødskolen og
naturfagkoordinator i Rudersdal kommune.
Blev man inspireret af Kristoffers oplæg, og ønsker man hjælp til at
styrke arbejdet med talentfulde elever i naturfagene, så er man

velkommen til at kontakte projektleder Søren Peter Dalby Andersen,
spd@astra.dk eller teamchef Mie Berggreen Høj, mbh@astra.dk fra
Astra. Læs mere på Sciencetalenter.dk.
Man er også velkommen til at kontakte Kristoffer Brinch Ladefoged på
klad@rudersdal.dk.
Find også inspiration i Talent i praksis. En antologi om didaktiske
refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske
grundskole.
Herefter videndelte Michael Stender fra Sønderborg kommune, Hanne
Holm fra Billund kommune og Søren Rasmussen fra Svendborg
kommune om deres positive erfaringer med at have etableret en
naturfagskoordinator erfa-gruppe, som et supplement til netværkets
andre møder.
Andre kommuner (Vejle, Fredericia og Hedensted) supplerede med
samme positive oplevelse, af at mødes i mindre grupper, hvor man
bl.a. qua den tætte relation man opnår, får mulighed for at komme et
spadestik dybere end til de større netværksmøder.
Flemming og Lars fra Astra fremlagde herpå de foreløbige resultater
fra spørgeskemaundersøgelsen, og derefter overgik mødet til det
regionale rum.
I det regionale rum præsenterede Lars resultaterne af den del af
undersøgelsen, som havde med naturfagskoordinatorernes og Astras
fremtidige samarbejde at gøre, samt 4 arbejdsspørgsmål som
deltagerne, efter lidt tekniske udfordringer diskuterede i mindre
grupper i en halv times tid.
Som en del af gruppearbejdet blev der noteret pointer til Forankrings
videre arbejde på Jamboards, som sammen med mødets andre filer
kan downloades fra Astra.dk
Som afslutning på arbejdet med undersøgelsen fremlagde grupperne
deres pointer i plenum og ønsker.
Afrundingsvist blev der præsenteret nyt fra Astra, herunder blandt
andet det nationale møde for naturfagskoordinatorer d. 5-6. oktober i
Sorø. Der blev også lige tid til en mundtlig evaluering af mødet, hvor
vi blandt andet kom ind på fysiske møder versus online møder.

Tak for jeres deltagelse
Med venlig hilsen Lars H. Wieland

