
  

Opsamling     
26.   januar   2021   kl.   10.00   -   14.45   
Regionalt   naturfagskoordinatormøde   i   Syddanmark.   
Temaet   for   mødet   var   netværk.     
  
Herunder   følger   en   kort   opsamling   på   det   regionale   netværksmøde   
for   naturfagskoordinatorer   i   region   Syddanmarks   kommuner.   Se   
også   slides   og   øvrige   materialer   fra   mødet.   
  

Velkomst   
Vi   mødtes   i   ZOOM,   og   efter   en   kort   teknisk   tjek   ind   præsenterede   
alle   sig,   og   særligt   Andreas   fra   Varde   blev   budt   velkommen,   som   
“det   nye   ansigt”   blandt   naturfagskoordinatorerne.   Efterfølgende   
fulgte   en   introduktion   til   dagen   og   de   fremsendte   materialer.   
  

Netværk   
Punktet   indeholdt   et   oplæg   om   netværksbegreber   og   en   
forventningsafstemning   om   Astras   naturfagskoordinatornetværk.   
Deltagerne   arbejdede   i   en   Padlet,   som   jeg   har   taget   et   skærmdump  
af   her,   og   som   I   kan   finde   ved   at    følge   dette   link .   
  

  

https://padlet.com/lhw8/snfx284qxzyxemta


Vi   fandt   også   en   heldig   lytte-bingo-vinder,   nemlig   Andreas   fra   
Varde   (kan   man   få   en   bedre   velkomst   til   netværket),   der   vandt   en   
fribillet   til   Big   Bang-konferencen   2021.   Tillykke   👏.   
  

Videndeling     
I   videndelingsrunden   mødtes   I   i   mindre   grupper   omkring   virtuelle   
kompasser   og   drøftede,   hvad   I   er   optagede   af,   og   hvad   I   har   brug   
for   sparring   på   i   jeres   funktion   som   naturfagskoordinatorer.   I   kan   
genfinde    jamboardet   her .   
  
Nyt   fra   Region   Syddanmark   
Jonas   Svane   Jacobsen   fra   Region   Syddanmark   gav   en   status   på   
Region   Syddanmarks   uddannelsesstrategi   “Kompetencer   til   
fremtiden”   og   de   mange   indsatser   og   handlinger   heri.     
Jonas   skitserede   også   kortlægninger,   evalueringer   og   anbefalinger   i  
forbindelse   med   det   aftalte   serviceeftersyn   af   arbejdet   på   STEM   
området   i   Region   Syddanmark.   Jonas’   oplæg   kan   downloades   med   
de   øvrige   materialer   fra   mødet   og   serviceeftersynet   kan   tilgås   via   
dette   link   
Hvis   I   har   spørgsmål   eller   idéer   er   I   altid   velkommen   til   at   kontakte  
Jonas,   der   også   fremgår   af    naturfagskoordinatorlisten .     
  
Nyt   fra   Astra   
Under   punktet   nyt   fra   Astra   var   der   forskellig   information   fra   Astras  
programmer   og   projekter,   se   slideshowet   for   links   og   info.   Der   blev   
også   fortalt   om   det   kommende   UdviklingsRum,   hvor   både   Aabenraa  
og   Tønder   deltager   fra   Region   Syddanmark.  

  
Evaluering   og   afslutning   
Til   sidst   evaluerede   I   mødet.   Der   var   ikke   så   mange   tilbage   til   
evalueringen,   men   de   fleste   nåede   heldigvis   at   komme   med   en   lille   
kommentar   i   chatten   på   vej   ud.   De,   der   nåede   at   evaluere,   gav   
blandt   udtryk   for   at,   at   det   havde   været   et   godt   møde   i   en   let   og   
luftig   omend   faglig   atmosfære.     
  

Der   blev   også   givet   udtryk   for,   at   intern   deletid   er   meget   vigtig   i   
netværket   og   i   denne   tid,   hvor   vi   lever   meget   adskilte,   er   det   også   
vigtigt   at   kunne   grine   sammen.     
  

Af   nye   temaer   for   netværksmøderne   blev   nævnt   dagtilbud   og   
ungdomsuddannelser.   
  

Tak   for   et   rigtig   godt   møde.   
  

Med   venlig   hilsen     
Lars   

https://jamboard.google.com/d/1Vi7EgimEA9BaIGf1O2-_lE53KenriPtlhJx3FHAZhdk/viewer?f=0
https://www.regionsyddanmark.dk/wm527487#punktnavn6
https://astra.dk/forankring/koordinatorer

