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Astras forventninger til naturfagskoordinatorer

Forberedelse
Deltagere møder forberedt til møderne

Forpligtende deltagelse (herunder til- og framelding)

Løbende respons på møder og aktiviteter, så de opfattes som relevante 

Naturfagskoordinatorernes forventning til Astra

Facilitere netværket, dagsorden invitere oplægsholdere, relevante temaer for netværksmøder.

Fingeren på pulsen ift STEM - området. 

Bingo var et dårligt spil!
(smiler) Super breakout, men gerne senere på dagen:)

Vigtigt, at blive klædt på via ASTRA, videndeling, sparring,
overblik over meta strømninger
Inspiration til arbejde derhjemme

Relevans
Fingeren på pulsen ift. hvad der rør sig på det naturfaglige område - og er i stand til at
forenkle det til kommunal kontekst

Møder, der indeholder aktiviteter i overensstemmelse med formål og mål for netværket

Netværkets deltageres forventninger til
hinanden

Inputs fra andre koordinatorer
Væsentlig del af det her netværk - kræver at man deler udfordringer og succeser

At man kan inspirere hinanden
Medlemmer er tilgængelige, og kan hjælpe hinanden med fx opstart af nye projekter.

Alle bidrager til mødets indhold
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Alle medlemmer i netværket forventes at bidrage aktivt til indhold

Generelle betragtninger

Placering af møderne
Det har faktisk stor betydning at vi mødes på naturfaglige hotspots til møderne - vi kommer
bag kulisserne og får relevant viden med hjem til kommunale netværk...

Forandringer
ASTRA er den stabile forankring i en tid med kommunale/lokale forandringer. The Rock ...

Kompasset giver en god struktur
At vi arbejder rundt i kompasset sikrer relevant indhold og giver en rød tråd i arbejdet, der
spiller godt op imod mål og formål med netværket

Prioriteter
Det er ikke alle koordinatorer der har den samme tid tilgængeligt til, at kunne være
naturfagskoordinator 
 

Inspiration
Der har tidligere været inspiration fra dagtilbud. Det kunne man måske genbesøge? Måske
også ungdomsuddannelserne.

Andre perspektiver
Flere aktører i spil til møderne giver �ere perspektiver på virkeligheden - fx Regionen


