Opsamling
27. maj 2021 kl. 12.30 - 16.30
Regionalt naturfagskoordinatormøde i Nordjylland.
Temaet for mødet var netværk.
Mødet foregik online i Zoom, og der blev sendt en “deltagerpakke” ud før mødet
med materialer, der blev brugt undervejs.

Tusind tak for et godt møde med jer engagerede
naturfagskoordinatorer. Her følger en kort opsamling på mødets
indhold.
Alle præsentationer mv. er at finde på astra.dk under “tidligere
aktiviteter”.
Vi bød flere nye deltagere velkommen i netværket: Ny med-koordinator i Aalborg
kommune Mads Kroer Jensen samt Astras nye forankringschef Maria Volf
Lindhardt. Vi har stadig tilgode at hilse på Tina Westergaard, der er
med-koordinator i Thisted kommune.
Derefter tog vi en kort indflyvning til dagens tema, der bl.a. involverede
placering af guldmønter på “Marias rejse” og en sammenkobling af de seneste
regionale netværksmøders temaer om netværk og ressourcepersoner.
Vi fortsatte med den generelle videndelingsrunde mellem jer, hvor I fortalte og
sparrede omkring de opgaver, der lige nu fylder meget hos jer hver især. Pdf’ede
Jamboards ligger på opsamlingssiden.
Inden en kort pause hørte vi lidt “nyt fra Region Nordjylland”, her er der fokus på
den nordjyske teknologipagt. Folkeskoler opfordres til at søge samarbejde med
ungdomsuddannelser for derigennem at være med i ansøgninger til
teknologipagtspuljen. Information om den nordjyske teknologipagt kan findes
enten på Region Nordjyllands hjemmeside eller via teknologipagtens
LinkedIn-profil.
Herefter bevægede vi os over i dagens tema om formaliserede og designede
netværks betydning for udviklingen af den naturfaglige kultur. Vi kiggede
bl.a. på, hvilke ressourcepersoner I som naturfagskoordinatorer kan søge
samarbejde med i de andre af Astras netværk, dvs. naturfagsvejledere på
skolerne, naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier (stx, htx, hf, VUC) samt
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naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskoler. Foruden øvrige
centrale aktører fx i uformelle læringsmiljøer, skoletjenester mv.
Begrebet “centrale aktører” blev foldet ud gennem en “walk and listen”-sceance,
hvor vi lyttede til et interview med Ane Von der Fehr, som Astra havde
fremstillet til lejligheden. Interviewet gav et indblik i Anes Ph.d-afhandling om
netværks betydning for naturfaglige ressourcepersoner og resultaterne fra
Ph.d’en, som peger på vigtigheden af at understøtte centrale ressourcepersoner.
Efterfølgende var der lejlighed til at drøfte lytte-oplevelsen parvist over
telefonen.
Herefter præsenterede Ole kort de tre andre netværk, som Astra leder og
faciliterer. Der linkes til en lille film, hvor netværkene præsenteres (der er linket
direkte til filmen på opsamlingssiden på astra.dk), og efterfølgende fik vi to
fortællinger om kommunale samarbejder mellem ressourcepersoner: Fra Thisted
fortalte Gitte om samarbejdet omkring Unge Forskere, og Lene Vestergaard
fortalte om Rebilds Science Decathlon. Vi fik efterfølgende anledning til at give
lidt feedback og stille et par spørgsmål.
Under dette punkt gennemgik vi også Business Region North Denmarks’ (BRN)
pjece “Fremtidens STEM-kompetencer”, hvori de giver et kommunevist overblik
over de måder, som STEM-dagsordener indgår i kommunernes politiske
processer på, foruden en lang række eksempler på konkrete initiativer og
projekter, der understøtter både STEM- og naturfagsdagsordener (direkte link på
opsamlingssiden).
Mødet sluttede med lidt “nyt fra Astra” og et par datoer til kalenderen.

Vi ses forhåbentlig d. 6.-7. oktober 2021 til det nationale
naturfagskoordinatormøde, som holdes i Ringkøbing på
Naturkraft.
Sæt også med det samme X i kalenderen d. 27. januar 2022, hvor
vi holder det kommende regionale netværksmøde for
naturfagskoordinatorer i Hovedstaden.

Sted: Mødet foregik online

Sted: Mødet foregik online

