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Projektets særlige karakter

• Samlet, koordineret og national satsning

• Samtidig udvikling af didaktik, 
undervisningsmaterialer og kompetenceudvikling 
samt aktiviteter

• Synergi med eksisterende aktiviteter

• Evidensbaseret

• Langsigtet indsats – ikke bare et treårigt projekt



Hvorfor fokus på E’et i STEM?

• Engineering motiverer, skaber interesse og understøtter 
læring

• Engineering/teknologi indgår i Fælles Mål 2018 og 
Fællesfaglige fokusområder

• Engineering er en problemløsende og samfundsrelevant 
måde at arbejde med naturfag og teknologi

• Der arbejdes udfra FITS (En udvidet LBD – model) 

Udbyttet:

• Lærere tilegner sig kompetence til at undervise i 
engineering

• Elever opnår kompetencer – og anvender og tilegner 
sig viden om teknologi og naturfag



Engineering som en del af kommunens 
naturfagsindsats



Kompetenceudvikling gennem aktionslæring
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Kompetence forløb! 

      Kursus     Kursus               Kursus        
    FG  FG     FG      FG

       

        UvP1         UvP2           UvP3    UvP4       UvP5              UvP6     



Kursus indhold Ledelse

Refleksion over 
undervisningen

FG

Redesign af 
undervisning! 

FG

Uv praksis
UvP



Didaktisk model og udfordringen

• Udfra 
• LBD – Learning by design

• Er den hollandske Fits model udviklet – det er denne der tages udgangspunkt i. 
• FITS – Fokus – Investigation – Technological design – Synergy

• Der er i modellen tænkt en del over stilladseringsmuligheder. 
• Her kunne et yderligere fokus på sproget – yderligere støtte 

stilladseringsmodellerne. 







Ressourceforbrug
Et forløb på tre semestre med kapacitet på op til 
70 lærere, I Jammerbugt er tilmeldt 59 lærere.

Der er tilmeldt 2-15 lærere fra samme skole og 
der etablereres et læringsfællesskab på både 
skole og kommune niveau. Organiseringen er 
endnu ikke fastlagt (N/T og Naturfag).

Ressourceallokering:

• Per lærer: 30 arbejdstimer 
(kompetenceudvikling 24, fagteammøder 4 
og observation 2)

• Per skoleleder: 22 arbejdstimer

Første semester (forår 2020 med evt. 19 lærere)

• Kompetenceudvikling
• Fagteammøder
• Observationspakke

Andet semester (efterår 2020 med evt. 20 lærere og 10 
ledere)

• Kompetenceudvikling
• Fagteammøder
• Observationspakke
• Lederspor

Tredje semester (forår 2021 med 20 lærere og 10 ledere)

• Kompetenceudvikling
• Fagteammøder
• Observationspakke
• Lederspor



Fag og lærer fordeling

• Komp. 1
• N/T 

• Komp 2.
• Naturfag

• Komp 3.
• ?

• Specialklasser integreres hvor de passer ind.
• Komp. 3 – er ikke bestemt
• Matematik, H/D og andre fag er ikke placeret men kan tænkes ind.
• Opstart er usikker men forventes forår 2020.



Ansøgningsproces og tidsplan: Opgavefordeling

Opgaver hos Engineering i skolen

• Skrive og fremsende ansøgning til A.P. Møller Fonden 
(projektbeskrivelse, tidsplan, budget, projektdokumenter …)

• Dialog med fonden
• Dialog med/mellem professionshøjskoler
• Sparringspartner for og dialog med kommuner

Opgaver hos kommunerne

• Identificere kommunal skolechef eller derover
• Internt drøfte organisering og samspil med kommunal strategi
• Sammenfatte interessetilkendegivelse

Fælles opgaver

• Møde mellem kommunal skolechef og naturfagskoordinator samt 
repræsentanter fra Engineering i skolen



Ansøgningsproces og tidsplan: kontaktpersoner

Camilla Zacho, Engineer the future (camilla@engineerthefuture.dk, 2938 
2609)

• Kontaktperson i forbindelse med augustmøde, endeligt tilsagn og 
fremsendelse af interessetilkendegivelse

Thomas Sandholm Hald, Astra (tsh@astra.dk, 4132 6170) og Elzebeth 
Berg Wøhlk, Astra (ebw@astra.dk, 2488 9627) 

• Sparringspartner på kommunal tilpasning,  relation til andre 
kommunale projekter og udarbejdelse af interessetilkendegivelse

Martin Krabbe Sillasen, VIA University College (msil@via.dk, 8686 4414)

• Spørgsmål vedr. timetal, didaktik, kompetenceudvikling m.m. 
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Drøftelse og spørgsmål




