
Udvikling af STE(A)M -
kultur
Bohr Skolen Esbjerg



Historikken inden Frisættelsesprojektet

2011 - 2015 2015 - 2020 2020 – 20??



Netværk i Esbjerg Kommune

Fælles –
ressourcepersoner 

Dagtilbud & Skole (1 
gang årligt)

Dagtilbud 2 gange 
årligt(kommunalt)

Dagtilbudsområder 
forskellig mødefrekvens

Naturfaglige 
ressourcepersoner 2 

gange årligt(kommunalt)

Hver storskole har et 
netværk for deres 

ressourcepersoner , 
forskellig mødefrekvens



Bohr Skole
• Tre afdelinger
• 4 naturfagsvejleder på tværs 

af afdelinger
• Mødes med hele ledelsen 1 

gang årligt og har ca 6 
møder om året med en 
ledelsesrepræsentant.

• Koordinerer deres indsats på 
disse møder og har faglig 
sparring



Handleplan for implementering af 
Engineering på hele skolen i alle fag.



Ressourcepersonernes rolle ift engineering

• Fungerer som vejleder og inspirator primært naturfag og 
matematik og teknologi, men også til andre fag.

• Skolen har uddannet ressourcepersoner i andre fag i 
engineering.

• De arbejder efter den plan skolen lagde i 2018.



Frisættelsen
• Bottom up: lærerne har høj grad 

af medbestemmelse
• HEGNSPÆLE SÆTTER RETNINGEN 

og kan med gode argumenter 
skiftes ud Det vil sige at skolerne i 

princippet starter på et blankt 
stykke papir og alle planer er 
elimineret. Så hvor bliver alt 

arbejdet med Engineering af?



En frustreret Ressourceperson
• Opkald: hvad gør vi? Skal alt arbejdet bare være spildt? Synes ikke os i 

Naturfagsgruppen(på egen afdeling) fylder nok i debatten og har 
gennemslagskraft. Jeg er ikke sikker på at jeg ser mig selv i den linje der er 
ved at tegne sig.

• Hvad kan jeg /vi gøre?

• Sæt jer sammen.
• Tal om hvad I vil med skolen i frisættelsen. Skriv nogle mål ned.
• Tal om hvorfor i vil det og hvilke fordele der er for skolen og især eleverne 

ved at tage den retning I vil pege på.
• Kom gerne med bud på hvordan i vil gøre det og hvad jeres rolle er.
• Indkald ledelsen til et møde og præsenter jeres tanker.

Jeg følger op på det kommende dialogmøde.



STEAM som Hegnspæl 
• Internt netværk mødes aftaler/afklarer.
◦ Hvad vil vi?
◦ Hvorfor vil vi det?
◦ Hvordan kan vi komme i mål?

• Møde med ledelsen
◦ Dette er en forhandlingssituation
◦ Der skal være åbenhed for kompromiser

• Aftale om at STEAM bliver hegnspæl
◦ Afklaring på ressourcepersonernes rolle
◦ Handleplan udarbejdes
◦ Kommunikation til alle ansatte 
◦ Nedsættelse af ”flerfaglig styregruppe”


