Opsamling
26. januar 2022 kl. 09.30 - 14.45
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Syddanmark.
Herunder følger en opsamling på det regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i region Syddanmarks kommuner. Se også
slides og øvrige materialer fra mødet.
Mødet blev holdt i Esbjerg, med deltagelse af 8 kommuner (6 fysisk 2
online). Fra 09.30 var der flydende ankomst med rundstykke og
small-netværks-talk.
Tak til Kerstin Book for godt værtskab.
Samarbejde om overgang ml. dagtilbud og grundskole
Formiddagens tema var specielt for Syddanmark. Flere har efterlyst,
at videndele om hvilke indsatser og aktiviteter man har på området.
Derfor var mødet placeret i Esbjerg, hvor man i flere år har arbejdet
med det. Kerstin holdte 2 interessante oplæg om emnet fra hhv. et
praksissynspunkt (Klaus Krucov pædagog i Esbjerg kommune var
syg) og et mere overordnet oplæg set fra forvaltningen om mindset,
strategi, kompetencer og organisering.
Efterfølgende var Linda Ahrenkiel på, og talte om de overordnede
rammer for overgangen ml dagtilbud og skole og hvad de fordrer eller
ikke fordrer ift. barnets overgang og oplevelses af kontinuitet. Linda
gav en masse uddybende eksempler på, hvordan der kan arbejdes
med kontinuitet for barnet og vigtigheden af dette.

Efterfølgende Lindas og Kerstins oplæg blev der debatteret og
videndelt om temaet i 3 grupper med DOP trekanten som
“samtale-model”. Slutteligt blev der delt pointer i plenum fra
grupperne.

Region Syddanmark
Efter frokost var Jonas Svane Jakobsen på med en opdatering om
Regions Syddanmarks indsats på Science området.
Jonas gav også eksempler på overgangsindsatser støttet af Regionens
uddannelsespulje mellem grundskole og ungdomsuddannelser, som
puljen af gode grunde har sit fokus på.
Kompassamtalen og begreberne omkring den relateret til det
daglige arbejde med kommunens naturfagsudvikling
Eftermiddagens tema var kompassamtalen. Temaet skal ses i
forlængelse af de to foregående netværksmøder om netværk.
Til dagens møde havde Astra udviklet en ny semistruktureret
spørgeguide, som benyttes af Astra-konsulenten ifm.
kompassamtalerne, og som naturfagskoordinatorerne frit kan lade sig
inspirerer af i dialogen med deres kommunale netværk.
Efter en kort indflyvning blev spørgeguiden uddelt og kommunerne
drøftede i grupper, hvordan de forbereder og efterbehandler
kompassamtalerne samt deres formål med og oplevelse af at deltage i
Astras kompassamtale. Pointer fra de 3 gruppedrøftelser blev igen
delt i plenum.
Sparringsrunde ud fra indmeldte udfordringer
Herefter var det tid til videndeling blandt naturfagskoordinatorer om
arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med
at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur. For første
gang havde det været muligt at melde udfordringer ind på forhånd,
som deltagerne drøftede i grupper ud fra nedenstående agenda.

“Nyt fra Astra” afrundede dagen. Herunder kom Jens Juelsgaard på
visit for at fortælle mere om NAFA-projektet, der allerede rekrutterer
interesserede kommuner til det kommende skoleår (men også til de
følgende). Afslutningvist evaluerede deltagerne mødet, og som altid
betonede I værdien af videndeling med hinanden og det relationelle
fællesskab blandt naturfagskoordintorern, men også lidt et tæt pakket
program. Det er taget ad notam.
Tak for et godt møde med venlig hilsen Lars

