Evaluering
22. maj 2019 naturfagskoordinatormøde i Region Syd,
Økolariet i Vejle
Deltagere:
Kirsten Thingholm, Assens kommune
Line Kastorp Kok, Vejle kommune
Jesper Vilsbæk, Fredericia kommune
Merete Barrit, Aabenraa kommune
Jesper Nielsen, Varde kommune
Jonas Svane Jakobsen, Region Syd Danmark
Heiko Buch-Illing, Astra
Afbud:
Pernille Peiter, Faaborg-Midtfyn kommune
Palle Olesen, Faaborg-Midtfyn kommune
Majbritt Nørgaard Wind, Haderslev kommune
Søren Lautrup, Langeland kommune
Ole Holdgaard, Varde kommune
Line Kastorp Kok, Vejle kommune
Birgitte Bjørn Petersen, Sønderborg kommune
Kerstin Book, Esbjerg kommune
Jørn Chemnitz, Kolding kommune
Lars Jensen, Middelfart kommune
Tue Skovgård Larsen, Nyborg kommune
Peter Faarup, Svendborg kommune
Jette Hildebrandt Andersen, Vejen kommune
Sam Sørensen, Vejen kommune
Marianne Vilstrup Havemose, Tønder kommune
Charlotte Lyhne, Odense kommune
1. Hvad er dit vigtigste udbytte af mødet i dag,
● Diskussion omkring forvaltning og politisk niveau i Lines oplæg
● Punktet “Kort nyt”
● Opfølgning på “Ledelse der løfter naturfag” (materialer m.m.)
● Feedback ift. forankring
● Tværgående nysgerrighed mellem kommuner
● Viden, tips og tricks til dagens tema
● Gode input
● Masser af god inspiration til at arbejdet med naturfagskoordinatorrollen på
flere niveauer
● Gode input omkring arbejde med strategi og handleplaner
● Networking
● Oplægget omkring hvordan Vejle kommune arbejder med
naturfagsstrategien

2. Hvad kunne have forbedret dit udbytte?
● Flere deltagere :-)
● Evt. større oversættelse af termer/forhold der er nye for ny
naturfagskoordinator
● Lidt mere dvælen ved refleksioner efter Lines oplæg
● Hvis jeg havde haft lidt bedre tid til at forberede mig på mødet står for egen regning
3. Hvilke temaer kunne være interessante at arbejde med på fremtidige
koordinatormøder?
● Naturfagenes ABC og den betydning den bør få for naturfagene
● Et generelt perspektiv på “hvad gør strategier og politikker”- kan vi
gøre det anderledes, så det bliver bedre ude i kommunen/skoler
● Samarbejde mellem skoler og virksomheder
● Den mere konkrete dialog med pædagogisk ledelse - tematikker.
Hvad kan det indeholde? Men det kommer tæt på ledelses-sparring,
så måske er det i yderområdet af konceptet for disse møder

