
 

Opsamling  

28. januar 2020 naturfagskoordinatormøde i Region 

Syddanmark 

 
 
Tid: Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 09.00 - 15.30  

Sted: Bülows kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia  

  

Formål: 

De regionale naturfagskoordinatormøder har til formål at styrke den enkelte 

naturfagskoordinator og det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorer fra 

kommuner i regionen. 

  

Mål med mødet: 

-Videndeling om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet 

med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur. 

-Videndeling om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med fysiske 

rammer i kommunen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tak for et godt regionalt naturfagskoordinatormøde. Tilmelding til mødet fra 13 

kommuner i Region Syd vidner om, at netværket står højt på jeres 

prioriteringsliste. Også tak til de kommuner, der måtte melde fra på grund af 

andre vigtige opgaver. Det var tydeligt, at I gerne ville deltage, men måtte 

prioritere anderledes denne gang. 

 



Velkomst og bordet rundt  

Vi startede mødet med den sædvanlige aktualisering af naturfagskoordinatorens 

rolle og “bordet rundt” ud fra hjemmeopgaven “hvad er aktuelt for dit arbejde 

med kommunens naturfaglige kultur, og hvad er den største udfordring i dit 

arbejde med kommunens naturfaglige kultur, som du gerne vil have sparring 

på”. Senere på dagen tog vi udgangspunkt i de input, der var kommet her og 

brugte dem til den videre naturfagskoordinatorsparring. 

  

Nyt fra Astra 

Punktet var relativt stort denne gang. De to slides i Astras præsentation er “fyldt 

med links”, som kan benyttes efterfølgende mødet, når informationen skal 

genfremkaldes. 

  

Vær gerne opmærksom på, at vi beder jer om tilmelding til netværksmødet på 

Big Bang d. 18/3 kl. 17.15-18.00. Følg dette link. På netværksmødet vil der bl.a. 

være videndeling om det netop afsluttede UdviklingsRum.  

Astra inviterer i øvrigt også til et afklaringsmøde om et eventuelt nyt 

UdviklingsRum-forløb d. 23/4 i Vest. Sæt i første omgang X i kalenderen, så 

hører du nærmere. 

 

Vigtig viden om naturfagsvejledernetværket: Naturfagskoordinatorer er meget 

velkomne til at deltage i netværksmødet d. 17/3 (dagen før Big Bang 

konferencen). Af tekniske årsager kan I kun vælge en institution, når i tilmelder 

jer - og ikke f.eks. en kommune eller et eksternt læringsmiljø. I skal bare vælge 

en “tilfældig” institution, og så notere i bemærkningsfeltet, hvem I er :-). Så 

skal vi nok sørge for, at I fremgår korrekt af deltagerlisten. Se yderligere vigtig 

viden om naturfagsvejledernetværket i Astra præsentationen fra mødet. 

 

Naturfagskoordinatorens arbejde med “fysiske rammer” 1. del 

Efter en kort indflyvning til dagens tema holdte John Klesner oplægget "Skal vi 

også have et Maker space?". Se særskilt præsentationen. 

 

Rundvisning i Fredericias kommunale Makerspace på Bülows kaserne 

Maj-Britt Faurby gav os en kort rundvisning Fredericias kommunale Makerspace 

på Bülows kaserne. Maj-Britt fortalte blandt andet om aftalen, der er lavet med 

maskinmesterskolens elever, som underviser på stedet, samt at det er aftalt, at 

alle Fredericia kommunens 6. klasser modtager undervisning på Maker space i 

kraft af projektet “Byg og hyg”. 

  

Nyt fra Region Syddanmark 

Naturfagskoordinator i Region Syddanmark Jonas Svane Jakobsen fortalte om 

den nye regionale udviklingsstrategi og den kommende delstrategi for 

”Fremtidens kompetencer”. Se særskilt præsentation. 

  

 

 

https://astra.dk/begivenhed/kom-og-moed-din-naturfagskoordinatorkollega-til-big-bang
https://astra.dk/begivenhed/nationalt-naturfagsvejledermoede-2020


Fysiske rammer del 2 

Efter en kort præsentation af Astras prototype på en refleksionsguide, var der tid 

til lidt “speeddating” omkring fysiske rammer i egne kommuner. Der kom gode 

tilbagemeldinger og nye forslag til prototypen på refleksionsguiden, som vil blive 

rettet til efter alle de fem regionale koordinatormøder og lagt ud på siden for 

kompasaksen “fysiske rammer”. 
  

Naturfagskoordinatorsparring 

Med udgangspunkt i punkterne fra formiddagens “bordet rundt” blev der delt 

viden og sparret ved bordene og snakken gik lystigt i en halv times tid. 

  

Nye faghæfter 

Elzebeth Berg Wøhlk fra Astra holdte oplæg om de nye faghæfter og nogle af de 

materialer, som Astra og BUVM har udarbejdet med henblik på fagteams og 

kommunale netværk. Se Astras præsentation. Hvis I har spørgsmål til BUVMs 

fagkonsulenter, så anbefaler vi, at I bruger den nye portal respons.emu.dk 

  

Afrunding og evaluering 

Afslutningsvist sagde vi tak for i dag med en hurtig evaluering. Her er jeres 

bidrag. 

  

1. Hvad er dit 

vigtigste udbytte fra 

mødet i dag? 

2. Hvad kunne have 

forbedret dit 

udbytte? 

3. Hvilke temaer kunne 

være interessante at 

arbejde med på 

fremtidige 

koordinatormøder? 

-Nyt og relevant 

 

-Godt at tale med andre i 

samme funktion 

 

-Oplæg fra John Klesner 

 

-John Klesner og Elzebeth 

 

-Det lokale indspark, 

makerspace 

 

-Teknologiforståelse 

 

-Nyt fra Astra 

 

-Viden om makerspace 

 

-Nye faghæfter 

 

-Videndeling/netværk 

 

-Elzebeths oplæg 

 

-Videndeling. 

-Mere videndeling 

 

-Bedre individuel 

forberedelse 

 

-Færre indholdspunkter, 

savner lidt en halv time til 

sparring. 

-Status på Teknologipagten 

 

-Handleplaner 

 

-Ideer, progression 

 

- Science Capital 

 

-Netværk på forskellige 

niveauer. 

 

https://astra.dk/forankring/kompas/fysiske-rammer
https://respons.emu.dk/

