
 
 

Sted: Mødet foregik online - link og kuvert med mødemateriale blev tilsendt før mødet. 

Opsamling  

27. januar 2021 kl. 12.30 - 16.30 

Regionalt naturfagskoordinatormøde i Region 

Nordjylland. Temaet for mødet er netværk.  

 

Herunder følger en kort opsamling på det regionale netværksmøde for 

naturfagskoordinatorer i hovedstadens kommuner. Se også slides og øvrige 

materialer fra mødet. 

 

Velkomst 

Vi mødtes i ZOOM, og efter en kort teknisk tjek ind var der en 

præsentationsrunde, idet vi havde fire nye deltagere med. Velkommen til :-) 

 

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/okr2/qrnfoj4mj02h1j1v


 

 

Sted: Mødet foregik online - link og kuvert med mødemateriale blev tilsendt før mødet. 

Og så naturligvis en glad bingo-vinder: Vibeke fra Mariagerfjord, der vandt en 

gratis billet til Big Bang Konferencen 2021. Tillykke 👏. 

 

Videndeling om kommunale netværk 

Med baggrund i de tilsendte netværksbegreber og en interview- og samtaleguide 

hørte vi først om Thisted kommunes naturfagsnetværk, som Gitte fortalte om i et 

kort interview. Herefter drøftede grupper på tværs af kommunerne selv netværk 

og betydningen af netværk på naturfagsområdet. 

 

Nyt fra Region Nordjylland 

Majken  fra Region Nordjylland fortalte om, hvordan regionen som administration 

er opbygget. Regionen arbejder målrettet med naturvidenskab og STEM, med 

ungdomsuddannelserne som den primære målgruppe på uddannelsesområdet. 

Kommuner og grundskoler kan i mange tilfælde godt være med i projekter, i 

samarbejde med de lokale gymnasier og erhvervsskoler. Kontakt enten Majken 

selv, eller endnu bedre de konkrete uddannelsesinstitutioner for at finde 

samarbejdspartnere. Kig evt. også efter naturvidenskabskoordinatorerne. 
Region Nordjylland arbejder med STEM-indsatsen i forbindelse med den regionale

Teknologipagt, konkret gennem fire indsatsområder: 1) De potentielle STEM-ere, 

2) Flere piger i STEM, 3) STEM-kompetencer målrettet de nordjyske 

virksomheders behov, og 4)STEM-kompetencer til alle.  

 

Nyt fra Astra, evaluering og afslutning 

Under punktet nyt fra Astra var der forskellig information fra Astras programmer 

og projekter, se slideshowet for links og info.  

I evalueringen gav I udtryk for, at drøftelserne omkring netværksarbejdet og 

kapacitetsopbygningen på naturfagsområdet i kommunerne var særligt 

spændende. Den komplicerede opgave med at udvikle de enkelte kommuners 

naturfaglige kultur er godt og relevant indhold for jer at drøfte og sparre med 

hinanden. 

 

Tak for et godt møde :-) 

Mvh. Thora og Ole 

 

https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser

