Opsamling fra regionalt naturfagskoordinatormøde i Nordjylland
d. 22. januar 2019
Sted: Astra, Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
Tid: 13.00 - 16.00

Deltagere
Vibeke Prip Larsen, Mariagerfjord
Charlotte Paulsen, Rebild
Henrik Sparvath, Brønderslev
Lars Salomonsen, Jammerbugt
René Henriksen, Aalborg
Thora Bundgaard Sørensen, Astra
Ole Kronvald, Astra
Afbud
Troels Schnetler, Lars Lund, Vesthimmerland
Gitte Femhøj, Thisted
Mette Østergaard, Frederikshavn

Introduktion til koordinatorrollen mm.
Koordinatormøderne er delt op med et nationalt tema der tager sit udgangspunkt i et af
akserne på kompasset samt et videndelingspunkt, hvor I koordinatorer har mulighed for at
drøfte lokale udfordringer.
Vi drøftede koordinatorfunktionen og timer/ressourcer hertil. Hvordan skal man løfte opgaven
med få timer og hvilke muligheder giver det at have flere timer? Strukturerne i kommunerne
gør at arbejdstilgangen er forskelligt. Dog har vi alle et fælles omdrejningspunkt der tager sit
afsæt i kompasset og det at arbejde med naturfaglig kultur, samt at naturfagsindsatsen ses i
en sammenhæng - illustreret ved Marias naturvidenskabelige rejse.
Der efterspørges en tættere kontakt med UCN og AAU så vi i et fællesskab med
koordinatorerne kunne se på udviklingen af naturfaglig kultur og søge midler hertil ved de
store fonde. Det kunne være interessant at arbejde med de 4 kompetenceområder (Fælles
Mål) i uddannelsessystemet og dermed arbejde med den røde tråd i Marias rejse.

Kort opsamling fra mødetema: Kompetenceudvikling som løftestang for en kommunal
naturfaglig indsats
Vi drøftede det Nordjyske A.P. Møller-støttede projekt “Kompetenceløft i undervisningsfag.”,
hvor 9 kommuner i Nordjylland deltager. Vi snakkede om praksiserfaringer ved deltagelsen i
projektet ligesom vi også så på midtvejsevalueringen.
Herefter snakkede vi om den nye ansøgning til anden runde af “Engineering i skolen”, hvor
Jammerbugten har sendt en ansøgning ind til deltagelse. Lars gav os en fin introduktion til
projektet og hvilke kvaliteter han så i projektet.(Se vedhæftet) Vi snakkede om de forskellige
tilgange der er på kompetenceløft i de to projekter og hvordan man kan se, at der er sket et
“løft” på undervisningen. Flere kommuner kunne se projektet som løftestang for at arbejde
med naturfaglig kultur i kommunen.
Til yderligere inspiration
●
●
●

Lars oplæg omkring “Engineering i Skolen” projektet - vedhæftet
Jammerbugtens interessetilkendegivelse til ansøgningsprocessen ifm. Engineering i
Skolen - vedhæftet
Materiale til afholdelse af temamøde i jeres kommunale netværk, fra “Engineering i
skole” temadag afholdt på Brønderslev Forsyning - spørg Thora/Ole hvis I er
interesseret

Evaluering af mødet
●

Indflyvningen er for lang. Vi har tre timer i alt og de skal udnyttes optimalt.

●

Vi skal have rul på dagene så det ikke altid ligger samme dag - som nu tirsdag og
næste gang er det også en tirsdag.

●

Deltagerliste fra naturfaglig kompetence kurserne, kunne være relevant for
koordinatoren at have (OBS: Efter mødet har jeg efterspurgt deltagerlister, men
listerne udleveres desværre ikke)

●

Tidsfordeling skal være bedre, så der bliver tid til vidensdeling

Vigtige datoer
●
●
●
●
●

●

Elevuniversitetet SKUB kører i uge 19, fra. 6. - 9. maj. Invitation udsendes til jer
koordinatorer i uge 6. I skal sende invitationen videre i jeres kommunale netværk
Kursus i vurdering af naturfaglig kompetence i udskolingen d. 6.februar kl. 13.00 til
16.00 Professionshøjskolen UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø
Big Bang konference med netværk for koordinatorer d. 2.-3.April 2019 i Odense
Skoleledelse der udvikler naturfag i Rebild d. 2.maj
Nationalt koordinatormøde d.2. okt. 2019 kl. 17.00 - 3. okt. 2019 kl. 17.00 i
København. Tema: Naturfagskoordinatorernes arbejde med FNs 17 Verdensmål som
ramme, inspirationskilde og politisk fokuspunkt.
Næste regionale koordinatormøde er d. 28.maj i Aalborg

