Marias naturvidenskabelige rejse

ASTRA´s naturfagskompas
- den naturfaglige kultur!
• ”Det lange seje træk”!
• Årlig kompassamtale.

Kommunale naturfagsstrategi – Dragør (15.000)
- Tre skoler med SFO
- 15 daginstitutioner
- Ungdomsskole
Status 2016:
- Ingen samarbejde/naturfaglige
netværk på tværs af
skoler/institutioner.
- Status 2019:

Diplomopgave – mine anbefalinger til en styrkelse af den
naturfaglige kultur i Dragør Kommune:

•Styrkelse af naturfagskoordinatorrollen i
kommunen.
•Prioritering og styrkelse af naturfagsteams
og naturfagsnetværket i kommunen (Distribueret
ledelse, stilladsering, bærer af en stærk naturfaglig kultur)

•Opprioritering af indsatser/ikoniske
begivenheder fx naturvidenskabsfestival (Hele
skolen/kommunen).

UdviklingsRum 2017-2019
Astra faciliterer et fælles udviklingsrum for medarbejderteams fra kommuner, der
har givet tilsagn om at ville prioritere en kommunal naturfagsstrategi

.

UdviklingsRum
Dragør
Fredericia
Furesø
Høje-Taastrup
Kalundborg
Kolding
Odsherred
Skive
Sorø
Sønderborg
Vejle

Formål og mål med UdviklingsRum
2017-2019
•At styrke kapaciteten til og effekten af naturfaglig
udvikling i kommuner med naturfagskoordinatorrollen
og -funktionen som omdrejningspunkt.
•Efter forløbet skal de deltagende kommuner være
rustede med en ajour, politisk vedtaget strategi og
plan for udvikling af naturfagsområdet.
• Procesplan/tidslinje på ASTRA´s hjemmeside.

Ph.d.-projekt for naturfagslærerne i udskolingen
på alle tre skoler. Kompetenceorienteret undervisning. Teori og
praksis.
Netværk øger kapacitet til naturfaglig udvikling

UR 1. Hjemmeopgave: Brugercentreret strategiudvikling – med
hvem?

Hvordan vil teamet organisere sin strategiudvikling?
• Styregruppe
• Arbejdsgruppe
• Følgegruppe (Inddragelse af
relevante repræsentanter på
tværs af skoler og
sektorområder)

Brugercentreret design – Metode.
• Inddragelse af brugerne og
dermed fokus på deres behov.
• Samskabende tilgang til
strategiudviklingen (ejerskab og
motivation).

UR 1. Workshop: at få styr på interessenter i en
kommunal naturfagsstrategi, deres organisering og
håndtering….

UR 2. Hjemmeopgave:
Den ønskede situation på naturfagsområdet i Dragør
Kommune.
Hvad skal strategien i sidste ende føre til?
•

Skærpelse af børns glæde og forståelse for naturen, fx biodiversiteten i Dragør.

•

Større motivation og interesse for naturvidenskab.

•

Større forståelse og indsigt i lokale og globale udfordringer, fx bæredygtighed/klimaforandringer.

•

Faglig dygtige elever i naturfag som kan koble naturfagene med deres anvendelse.

•

Styrkelse af fagteamsamarbejdet på de enkelte skoler, samt på tværs af kommunens tre skoler, så et spændende og stærkt fagligt miljø styrkes - derved vil
undervisningsekspertisen styrkes.

•

Styrkelse at naturfagsindsatsen på daginstitutionsområdet.

•

Koordinering og facilitering af naturfaglige indsatser i kommunen, til gavn for børns læring og motivation.

Hvem skal opleve gavn af strategien?
•

Målgruppen er børn fra daginstitutionsområdet og folkeskolen. Vi har ikke ungdomsuddannelser i Dragør.

•

Hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke?

•

Alle børn skal opleve en inspirerende og mangfoldig naturfagsundervisning, der styrker deres nysgerrighed.

•

Alle børn skal have interessante naturfaglige oplevelser og praktiske erfaringer samt samarbejde med aktører i lokalområdet.

•

Alle børn skal arbejde med forskellige naturvidenskabelige arbejdsmetoder som fx Engineering.

Målet

er at skabe stærke læringsmiljøer, så vores børn får motivation og bliver så dygtige, som de kan blive.

Dragør 1. Workshop i naturfagsnetværket
12:30-13:00 networking, velkomst og info om naturfagsstrategien.
13:00-14:15 Hvad er vores drømmescenarie for naturfagsområdet?
- walk and talk - spørgsmål
- opsamling i grupper
- opsamling i plenum

14:15-15:15 Engineering-udfordringen/Lodrette haver.
15:15-15:30 Opsamling

Formålet med workshoppen.
•Inputs til en kommende naturfagsstrategi.
Hvad er vores drømmescenarie/vision for naturfagsområdet?
Hvordan gør vi naturfagsundervisningen i Dragør endnu bedre?
Hvad skal der til, for at vi får et løft på naturfagsområdet?

•Styrkelse af naturfaglige læringsfællesskaber på tværs af
skoler og institutioner i Dragør.

Dragør 1. Workshop
Hvad er vores drømmescenarie for naturfagsområdet?
Hvad skal der til, for at vi får et løft på naturfagsområdet?
• Øget teamsamarbejde, også på tværs af de tre skoler. (Teammedlem uden team)
• Fælles kommunale indsatser fx naturvidenskabsfestival.
• Mulighed for at få inspiration og viden, ved fx at deltage i fælles kurser og seminar
fx Big Bang.
• Optimering af faglokaler og materialesamling/udstyr.
• Delehold/to-lærer.
• Opprioritering af naturfagene, så fx natur/teknologi ikke er et udfyldningsfag i
skemalægningen.
• Prioritering af de fællesfaglige fokusområder i udskolingen.
• Talentudvikling, fx valghold eller science kompetence-center.
• Åben skole, samarbejde med andre aktører fx genbrugspladsen og
rensningsanlægget.

Dragør 2. Workshop i naturfagsnetværket.
-den kommunale naturfagsstrategi
13:30-13:50 Networking, velkomst og info om naturfagsstrategien.
13:50-14:50 Sparring omkring den kommende naturfagsstrategi.
- Vision stafet
- gruppediskussion: indsatsområder og handlinger.
- opsamling i plenum.

14:50:-15:50 Engineering-udfordring.
15:50-16:00 Afrunding.

Formålet med workshoppen.
Sparring omkring den kommende
naturfagsstrategi.
Hvad er vores vision for naturfagsområdet i Dragør?
Hvilke indsatsområder og handlinger skal der prioriteres?

Styrkelse af det naturfaglige netværk på tværs af
institutioner og skoler i Dragør.

VISION
Vores vision er at udvikle en stærk og bæredygtig
naturfaglig kultur, der styrker Dragørs børn og unges
nysgerrighed, motivation og naturfaglige
kompetencer/dannelse. Således vil eleverne fra
skolerne i Dragør kommune få noget helt særligt med
sig på deres videre vej mod en ungdomsuddannelse og
et bæredygtigt liv.

Det fælles elevråd – Dragør (Kvalitetsrapporten)
Ønsker:

Vi lærer bedst når:

• Flere ture.
• Flere forsøg.
• Lettere undervisningsmateriale til elever, der
ikke forstår.
• Mere hverdagsagtigt (Elevdeltagelses i
meningsfulde praksisser).
• Flere penge.
• Klassernes/skolernes elever bliver blandet.
• Gruppearbejde.

•
•
•
•

Det er en konkurrence.
Når man bliver undervist af en udefra.
Gruppearbejde.
Eksperimenterende (kompetenceorientering af
undervisningen, Jan Sølberg).
• når man er udenfor.
• Når man bliver undervist af en udefra.

UR 2. Workshop
Mål:
• at øve metode til at få sammenhæng mellem ønskede virkninger, mål
og aktiviteter i en naturfagsstrategi,
• at give rum for feedback på presserende udfordringer i
strategiudviklingen,
• at aftale et “produkt”, der kan forberede politikere til at deltage i
Midtvejsseminar.

UR 3. hjemmeopgave: Indsatsteori. Som opfølgning på workshop 2, skal I
udvælge en "ønsket virkning" og “renskrive” en indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der

kan bruges til evaluering

.

3. Hjemmeopgave
Kræfter som hæmmer og fremmer forandring af
naturfagsundervisningen/naturfagsudviklingen i Dragør Kommune.
• Naturfagslærerne er positive over for den fokus naturfagsområdet får, gennem arbejdet
med naturfagsstrategien. Naturfagslærerne kan være med til at fremme forandringerne af
naturfagsundervisningen og en udvikling på naturfagsområdet. På workshoppen gav de
udtryk for at samarbejde i fagteams, og samarbejde på tværs af skolerne, vil være med til
at fremme og udvikle naturfagsområdet/naturfagsundervisningen.
• Fælles tiltag/aktiviteter for hele kommunen, som for eksempel Naturvidenskabsfestival,
vil højne den naturfaglige kultur. Naturfagslærerne kan være med til at fremme
udviklingen og implementere den kommende strategi, men mange er frustreret, og de
nævner flere udfordringer; manglende tid/prioritering af fagteamsamarbejdet på skolen
og på tværs af skolerne, ikke tidssvarende lokaler og materialer, manglende
økonomi/ressourcer m.m. Der er nogle rammer på nogle af skolerne, som kan hæmme
udviklingen af naturfagsområdet/den naturfaglige kultur.
• Lærernes arbejdspres kan være hæmmende, da de ikke har tid/overskud til fælles
forberedelse og deltagelse i projekter. Dilemma.

3. Hjemmeopgave (forsat)
• Inden sommerferien afholdt vi et møde i vores styregruppe, som skolechefen er en del af.
Her er der stor opbakning til strategiarbejdet. Dog følger der ingen ekstra ressourcer med.
Dem skal skolerne selv finansiere, og der er stor forskel på skolernes økonomi. Der er også
forskel på, hvor involveret skolelederne er i vores projekt.
• Pædagogerne på daginstitutionsområdet var også inviteret til workshoppen, men der
mødte ingen op, så der ligger et arbejde i, at få involveret 0-6 års-området.
• Naturfagskoordinatorrollen er omdrejningspunktet og en fremmer for strategiarbejdet,
dog udgør de begrænsede ressourcer/timer en stor udfordring mht. at udvikle
naturfagsområdet mest optimalt.
• Ungdomsskolen i Dragør samarbejder med skolerne i Dragør. Der bliver arrangeret
forskellige faste forløb/ekskursioner, som fx ”krible-krableture” i Kongelunden, besøg på
landbrug og feltarbejde ved det Maritime Hus. Der er mange muligheder for
naturoplevelser, som gør naturvidenskaben levende og nærværende. Ungdomsskolen
fremmer den naturfaglige kultur.
•

3. Workshop – formål:
• at overveje en strategis med- og modvind via faglig ledelse og
kraftfelt-analyse,
• at give rum for feedback på succeser eller presserende udfordringer i
strategiudviklingen,
• at samstemme forberedelse og gennemførelse af Midtvejsseminarer.

Hvordan kan faglig ledelse øge effekten af en kommunal
naturfagsstrategi? Skolechef Søren Thorborg, Køge
Kommune.
• - Give jer et indtryk af, hvordan
strategisk, faglig ledelse af
naturfagsområdet kan
praktiseres i et kommunalt
skolevæsen.
• UVM: ”Fælles løft af
naturfagsundervisningen”
• Temadag: ”Ledelse der løfter
naturfagsundervisningen”.

UR Midtvejsseminar
- med kommunal- og regionspolitikere samt forvaltningsledere.

Mål:
• at bringe kommunale naturfagsstrategier i samspil med eksisterende
nationale indsatser, herunder National naturvidenskabsstrategi og
den nationale Teknologipagt,
• at inspirere til at opstille realistiske mål for kommunale
naturfagsstrategier,
• at udvide kommuners blik for samarbejdsmuligheder til fremme af
sammenhæng i naturfagsforløbet for børn og unge (0-18 år).

4. Hjemmeopgave
Gør midtvejsstatus for jeres udviklingsproces - hvad har I nået og hvad mangler I?
• Hvad har vi nået:
• Workshop med naturfaglærere fra kommunes tre
skoler med temaet ”Hvad er drømmescenariet for
naturfagsområdet? Hvordan gør vi
naturfagsundervisningen endnu bedre?
• Møde med styregruppen juni 2018: direktør for
børn og social, skolechefen og de tre skoleledere,
samt arbejdsgruppen.
• Involvering af politiker; formand for skoleudvalget
og skolechefen deltog i UR- midtvejsseminar.
• Vi har arbejdet med indsatsteori, og haft fokus på de
kræfter som hæmmer og fremmer forandring af
naturfagsområdet.
• Vi er begyndt at skrive et udkast til strategien.

• Hvad står vi og mangler:
• Møde med institutionslederne på 0.-6. årsområdet
og chef for børn og pædagogik. Det aftalte møde i
november blev aflyst. Chef for børn og pædagogik
indkalder til et nyt møde.
• Inddragelse af eleverne, gennem det fælles elevråd,
januar-februar 2019.
• Sparring med og orientering af naturfagsnetværket
omkring udkastet til naturfagsstrategien, februar
2019.
• Involvering af styregruppen/sparring i forhold til
handleplan/implementeringen af strategien,
februar-marts 2019.
• Skrive strategien, slut forår 2019.
• Invitere en politiker og skolechef til slutseminar.
•

5. Hjemmeopgave
Kommunens naturfagsstrategi bør spille sammen med og understøtte
andre indsatser i kommunen - men hvilke?
• I den lokale Skolepolitik tales der meget om varieret skoledag;
engineering og arbejdet med FabLab i rammer af fx Naturfagsfestival i
Astra-regi og verdensmålene understøttes af mangfoldighed i
metoder, performativitet og scenarier.
• Den fælles naturfagsstrategi understøtter også et udtalt kommunalt
ønske om samarbejde på tværs mellem de forskellige skoler, faglig
sparring og tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og
pædagoger.
• "skolen i samspil med virkeligheden"

Naturfagsstrategi - Dragør
• Motivation i den daglige undervisning efterlyses også, bl.a. i
Kvalitetsrapporten, og det er et klart ønske og formodning, at en
styrkelse af naturfagene med denne strategi kan medvirke til en
sammenhængende og varieret dag, der øger motivation og de
naturfaglige kompetencer hos vore elever.
• Indsatsområderne og anbefalingerne i naturfagsstrategien er i tråd
med den nationale naturvidenskabsstrategi, og vi er i Dragør
Kommune glade for, at kunne betone vigtigheden af naturfag og
dermed give eleverne på vore skoler en mere motiverende, alsidig og
varieret skoledag, der gør dem endnu bedre i stand til at træffe
rigtige valg for deres videre liv

5. Workshop
Mål:
- at kommunerne med afsæt i hjemmeopgaver får checket, om de har
overvejet alle relevante indsatser i deres naturfagsstrategi.
- at kommunerne får inspiration til at beskrive deres naturfagsstrategi i
en kommunal og national kontekst.
- at koncept for UR’s Slutseminar drøftes og aftales.

UR Slutseminar
• Slutseminarets baggrund og ide
Seminarets formål er at gøre politikere i kommuner og regioner
opmærksomme på potentialet i kommunale naturfagsstrategier.
• Seminarets mål:
Formidle og perspektivere 11 kommuners naturfagsstrategier m.h.p.
at inspirere andre kommuner og regioner til at arbejde strategisk med
sammenhængende udvikling af naturfagsforløbet for børn og unge
(0-18 år).

Naturfagsstrategi - Dragør
Mål med strategien
• Børn og unge oplever større motivation og interesse for naturfagene.
• Børn og unges naturfaglige kompetencer styrkes, og det høje faglige
niveau ved afgangsprøverne bevares.
• Det naturfaglige netværk styrkes både lokalt og på tværs af
kommunens skoler og institutioner med et øget læringsfællesskab
som resultat.

Central og lokal handleplan (smittemodel)
• Naturfagsstrategiens vision og
anbefalinger skal initieres og
implementeres gennem dens
handleplan, der både indeholder
en central del og lokale dele,
som den enkelte
skole/institution udarbejder.

Indsatsområder og anbefalinger
• Ledelse og understøttelse af læringsfællesskaberne.
• Kompetencer og motivation.
• Professionelle læringsfællesskaber og netværk.
• Fælles didaktisk indfaldsvinkel.

Ledelse og understøttelse af læringsfællesskaberne.
Anbefalinger til handlinger:
• Ledelsen er en aktiv sparringspartner og går i aktiv dialog med naturfagsteamet og der sættes fokus på aktiv
læringsledelse.
• Skolen/institutionen udarbejder (i et samarbejde mellem vejleder/ressourceperson, fagteam og ledelse) som en
del af den samlede handleplan en lokal handleplan for udvikling af naturfagene med udgangspunkt i den
kommunale naturfagsstrategiens vision og indsatsområder.
• Den lokale handleplan tager udgangspunkt i en SMTTE modellen, der skaber sammenhæng mellem indsatser i
naturfagene både lokalt og kommunalt. I handleplanen beskrives følgende: indsatser, mål og evaluering ift.
strategiens temaer.
• Ledelsen prioriterer og viser interesse for at udvikle medarbejdernes kompetence fx ved at en gruppe af
lærere/pædagoger deltager i naturfagskonferencen Big Bang.

Naturfagsstrategi
•……Den kommunale naturfagsstrategi kan blive en
løftestang, en ”motor” til at fremme den naturfaglige kultur i
Dragør kommune. Strategien kan fordre en ensretning i
forhold til fx prioritering af fagteamsamarbejde og
naturfagene generelt, så den samlede naturfaglige kultur i
Dragør kommune styrkes.
•Strategi kan give naturfagsnetværket en vision, en
handleplan og retning for naturfagsområdet, som vi i
fællesskab arbejder hen imod.

