Opsamling
- 26. maj 2020 naturfagskoordinatormøde i Region
Syddanmark
Mødet var et online møde aht. den ekstraordinære situation ifm.
Covid-19. Tak for jeres forståelse og gode opbakning til mødet.
Vi startede dagen med en velkomst til de to nye naturfagskoordinatorer i
kredsen, nemlig Rebecca fra Middelfart kommune som skal arbejde sammen
med Lars, og Julie fra Sønderborg kommune der arbejder sammen med Michael.
Derudover bød vi velkommen til vores gæst fra Nordfyns kommune, Ann
Kathrine Qvist Eriksen.
Vi indledte selve mødet med en kort indflyvning af naturfagskoordinatorens
arbejdslandskab og opgaver samt formåls rammesætning af det regionale
netværk og dagens tema videndeling.
Inden vi tog fat på dagens tema, var vi et kort smut tilbage til sidste regionale
naturfagskoordinatormøde i Fredericia, hvor temaet var fysiske rammer. Vi så
den guide, I var med til at afprøve og give feedback på til sidste møde, som nu
er blevet færdig og ligger på astra.dk under kompasaksen “Fysiske rammer”.

Det nationale naturfagscenter

I punktet “Nyt fra Astra” informerede jeg jer om talentvejlederuddannelsen,
som Astra (Science talenter) og KP udbyder, og jeg uddyber nu med, at det er
oplagt at bruge uddannelsen som en strategisk løftestang til at sætte fokus på
talentarbejdet i kommunen. I kan læse mere om uddannelsen her.
I blev også opfordret til at abonnere på Astras “almindelige” nyhedsbrev, hvis I
ikke allerede gør det, da der her deles løbende viden om fx ændrede deadlines,
tilmeldingsfrister, forskellige tilbud osv. I kan tilmelde jer på denne side.
Endelig havde vi i “Nyt fra Astra” samlet et overblik over de mange
naturfagskoordinator-begivenheder, Astra har i det kommende års tid. I kan se
en tidslinje over begivenhederne nedenfor, og så sender jeg jer også en “Region
Syddanmark-kalender”, som I kan orientere jer i. Sørg for at få datoerne i
kalenderen allerede nu - det bliver et travlt efterår :-)!
Vi har givet de to nationale møder for jer naturfagskoordinatorer en stjerne,
fordi vi i Astra gerne vil understrege, at det er vigtige møder at prioritere. Jeg
havde også sat et par slides ind om info-møderne om det nye UdviklingsRum,
som åbner senere på året. Se mere her.

Under punktet “Tjek-ind, naturfagskordinatorens arbejde lige nu” havde vi
en videndelingsrunde omkring kompasserne, som i dagens anledning lå på tre
padlets. Formålet var som altid deling af jeres succeser og snubletråde i arbejdet
som naturfagskoordinatorer ift. arbejdet med at understøtte og udvikle
kommunens naturfaglige kultur.
Der var lidt tekniske problemer i en af grupperne, men nedenfor to af tre padlets
med noter:
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Efter en kort pause satte vi spot på jeres praksis omkring videndeling i
kommunerne. Det var egentlig planen, at vi skulle have haft et lidt større tema
om netværk og videndeling til dette møde, men pga. Covid-19 situationen og det
digitale format mødet derfor havde tog vi kun nogle små skridt ind i temaet, og
så er det planen, at vi tager ordentligt fat på netværkstemaet til det regionale
naturfagskoordinatormøde i januar 2021. I kan se en lille introduktion til
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netværkstemaet og dets sammenhæng med naturfaglig kultur i slides’ne fra
mødet, hvor vi især fremhævede Jan Sølbergs arbejde med naturfaglig kultur og
Ane von der Fehrs PhD om netværk som det fundament, vi står på i Astra, og
jeg introducerede en model, I brugte som fundamentet for næste runde af
gruppearbejde.
Her forsøgte vi også at notere i padlets, og det kom der lidt ud af. En af
grupperne noterede i et word dokument, som også er sat ind nedenfor.
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Afslutningsvist afrundede vi i plenum og evaluerede kort i chatten, og heldigvis
gav I udtryk for, at det bestemt havde været positivt at mødes, og der var
generelt positive vendinger om mødet, også selvom mødet var anderledes. Der
blev dog også givet udtryk for i evalueringen, at man ser frem til muligheden for
den mere uformelle snak, der nemmere opstår ved de fysiske møder.
Jeg kommer til at se nogle af jer til kompassamtaler her i juni måned, og det
glæder jeg mig til.
Med venlig hilsen Lars
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