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Onsdag d. 4/10 og torsdag d. 5/10 samledes kommunernes naturfags- 

koordinatorer til det årlige nationale koordinatormøde. Vi mødtes onsdag 

d. 4/10 kl. 17.00, og efter en kort velkomst v. forankringschef Heiko 

Buch-Illing indledtes dagene med to oplæg om “computational thinking” v. 

Michael Caspersen og “teknologi, leg og kreativitet” v. Stine Liv Johansen. 

Efterfølgende bød ScienceTalenter på to værksteder, hvor naturfagskoor- 

dinatorerne kunne prøve kræfter med teknologi i praksis, nemlig et laser- 

skærerværksted og et arduino-værksted. Samtidig var værkstederne 

forum for en masse “uformel” videndeling mellem koordinatorer fra alle 

ender af landet, og snakken fortsatte hyggeligt og summende hen under 

aftenen. Alle de fremmødte overnattede på ScienceTalenters talenthotel. 

 

Torsdag d. 5/10 om morgenen bød vi velkommen til de naturfagskoor- 

dinatorer, der stødte til dér. Programmet bød først på et oplæg om 

anbefalingsrapporten “Sammen om naturvidenskab” sat i relation til 
Astras naturfagskompas. Efterfølgende fortalte fire indlægsholdere om 

deres perspektiver på anbefalingsrapporten: Allan Sørensen, naturfags- 

koordinator i Holstebro; Inge Christensen, naturvejleder og naturfags- 

koordinator i Albertslund, Jette Rygaard-Poulsen, rektor på Vesthimmer- 
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lands gymnasium og Jon Lissner, skoleleder på Trekronerskolen. I den 

efterfølgende gruppedrøftelse blev indlæggene vendt, og spørgsmål 

formuleret til en paneldebat. Nogle af de emner, der optog naturfags- 

koordinatorerne, var sammenhænge mellem grundskoler og ungdoms- 

uddannelser, kendskabet til hinanden på tværs af uddannelseskæden og 

hvilke opgaver, en naturfagskoordinator kunne have i forbindelse med at 

skabe forbindelser mellem de to uddannelsesområder. Også naturfagenes 

rolle i forhold til de andre fag i grundskolen blev bragt op.  

 

Efter frokost og fællesfoto havde vi sat netværk på programmet. Jan 

Sølberg gennemførte en proces, hvor vi både lærte om social netværks- 

analyse og muligheder for anvendelse af dette i koordinatorarbejdet. Vi 

hørte om nogle af de erfaringer, der er kommet ud af arbejdet på IND 

med at finde centrale aktører i kommunerne og beskrive forskellige 

former for centralitet. Naturfagskoordinatorerne selv fik et kig på deres 

egne netværk og mulighed for at sparre med og spejle sig i to 

koordinatorkolleger. 

 

Afslutningen på koordinatormødet bød på lanceringen af facebook- 

gruppen “Sammen om naturvidenskab”. Gruppen er kun for naturfags- 

koordinatorer, og formålet med gruppen er at give naturfagskoordinatorer 

mulighed for at dele praksiserfaringer, viden m.m. om specifikke 

relevante emner. Det er tilladt at efterspørge viden, men også at dele de 

gode erfaringer og eksempler. Gruppen er lukket, hvilket betyder, at kun 

medlemmerne kan læse indlæggene. Find gruppen ved at søge efter 

“Sammen om naturvidenskab” på Facebook og anmod om at blive 

medlem. Hvis I bruger jeres private profil, er det en god idé at orientere 

sig omkring privatindstillinger gennem dette link. 
 

Til netværksmødet deltog ca. 25 % af kommunernes naturfagskoordina- 

torer. Det er Astras mål at samle naturfagskoordinatorerne fra alle landets 

kommuner, og derfor er det vigtigt for os at vide, hvilke dele af mødet, I 
oplevede som mest værdifuldt. Vi beder jer derfor bruge et par minutter 

på at udfylde evalueringen ved at klikke på linket her 

https://goo.gl/km34qQ, hvis I ikke allerede har udfyldt den. 

 

Tak for et godt møde, og vi ses til næste års nationale koordinatormøde 

d. 3. - 4. oktober 2018. 

 

kh. Astras forankringskonsulenter 

Thora - Ole - Thomas - Lars - Majbrit - Hans - Elzebeth og Heiko. 
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