Naturfaglig udvikling i
2012 - 2017
Samarbejdspartnere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole- og dag+lbudschefen
Norddjurs Skoletjeneste
Alle folkeskoler (12)
Friskoler (3)
Ungdomsuddannelser
34 virksomheder
Vandværker
Kommunale virksomheder
KaFegatcentret

Projekter
• Netværk på næsten 70 lærere
• Naturvidenskabsfes+val,
Naturfagsmaraton,
Forskningens Døgn
• Skole-virksomhedssamarbejde
• Skolespor, vandværkssamarbejde
• Big Bang J
• Besøgstjeneste hos ungdomsuddannelser
• Har lavet oplæg +l en strategi og er nu i
gang med udviklingen af en
naturfagsstrategi, som skal poli+sk
vedtages.

Naturfaglig udvikling i
2012 - 2017
Udviklingsforløbet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidligere skolechef nej +l at blive Science kommune i 2010/11
Kom med Naturfagskoordinator netværket i 2012 J
Møde med nye Skole- og dag+lbudschef juni 2013 (velforberedt)
Første projekt kuldsejlede – gav mere fokus på netværksdelen
Visionsmøde ul+mo 2013
Etablering af arbejdsgruppe primo 2014
Udvikling af netværket og afprøvning af mødeformer i netværket
Oplæg +l strategi juni 2015
Første netværksprogram juni 2015
Strategiworkshop uge 8, 2017

Naturfaglig udvikling i
2012 - 2017
Anbefalinger på baggrund af mine erfaringer
• Få samarbejdspartnere (sag?) og skab samarbejder
• Forsøg at forstå forskellige parters interesser og skab værdi for dem
• Om nødvendigt, må du langsomt skabe et behov for en Naturfagsstrategi i
din kommune
• Lav evt. et oplæg +l en strategi som et første skridt
• Få dig en arbejdsgruppe hur+gt, hvis ikke du har en, og behandl dem godt
• Giv noget ekstra, hvis det er muligt. Det ser sgu så godt ud J
• Involver din chef og hold møder om dit arbejde, få hendes/hans
opbakning. Få et budget med +den.
• Lav et relevant og varieret årsprogram for dit netværk og vær tæt på
programmet i både udvikling og afvikling
• Gør brug af dit netværk, hvis du ikke har mange penge i starten
• Vær god +l at koordinere og ”nurse” dit netværk. Kommuniker med dem.
• Og husk frem for alt Ærlighed er kommet for at blive J!

