
Opsamling  
29. januar 2019 koordinatormøde i Region Syd,  

Kompas’et i Assens kommune 

 

Deltagere: 

Kirsten Thingholm, Assens kommune  

Hanne Holm, Billund 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 

Merete Barrit, Aabenraa kommune 

Jonas Svane Jakobsen, Region Syd Danmark 

 

Afbud 

Pernille Peiter, Faaborg-Midtfyn kommune 

Palle Olesen, Faaborg-Midtfyn kommune 

Jesper Vilsbæk, Fredericia kommune 

Majbritt Nørgaard Wind, Haderslev kommune 

Søren Lautrup, Langeland kommune 

Ole Holdgaard, Varde kommune 

Line Kastorp Kok, Vejle kommune 

Birgitte Bjørn Petersen, Sønderborg kommune 

 

Ankomst og velkomst 

Vi indledte dagen med 30 minutters flydende ankomst med kaffe/brød 

under uformelle rammer efterfulgt af en fælles velkomst og præsentation 

af dagens program. 

 

Videndeling blandt kommunerne om arbejdet med at understøtte 

og udvikle kommunernes naturfaglige kultur 

I grupper af 3 kommuner videndelte naturfagskoordinatorerne erfaringer 

fra deres arbejde med at understøtte deres kommunes naturfaglige 

kultur. Alle havde forberedt et eksempel på en aktuel opgave, de ønskede 

at dele, og en udfordring de ønskede at få sparring på. Der blev samlet op 

i plenum. (Se fotos vedhæftet opsamlings mail). 

 

 

Oplæg ved Claus Michelsen og Troels Segel  

Claus Michelsen, Professor LSUL satte os meget fint ind i hans brede 

baggrundsforståelse for kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk 

personale og LSULS laboratoriemodel (Se præsentationen). 



Troels Segel skoleleder på Rantzausminde skolen i Svendborg fortalte os 

om kompetenceudvikling set fra en skoleleders perspektiv, og hvordan 

kompetenceudvikling kan bidrage til at højne den naturfaglige kultur på 

skolen, når rammerne sættes og tænkes derefter. (Se præsentationen). 

 

Frokost 

Vi spiste frokost på Kompas’et og nogle af os nåede også at strække 

benene udenfor i det dejlige vejr. 

 

Dialogrunder med Claus Michelsen og Troels Segel 

Efterfølgende frokosten var vi delt i to grupper. Hver gruppe fik først 10 

minutter til at forberede spørgsmål til den ene af de to oplægsholdere og 

efterfølgende havde de 15 minutters dialog med oplægsholderen, 

hvorefter de byttede rundt og kørte samme program igen med den anden 

oplægsholder. 

 

Ledelse der løfter 

Deltagerne gav deres input til de kommende “Ledelse der løfter” 

arrangementerne på skrift i mindre grupper. Download UVMs 

publikationer om naturfaglig kultur på uvm.dk/naturfag (Se fotos af 

vedhæftet opsamlingsmail). 

 

Videndeling om kompetenceudviklingsprojekter. 

Kommunerne videndelte i plenum om kompetenceudviklingsprojekter fra 

deres kommune. Punktet skulle have været afviklet som Speed-dating, 

men tiden var for knap. 

 

Nyt fra Astra 

Lidt kort nyt fra Astra herunder, materialer fra “Vurdering af naturfaglig 

kompetence”, Astras nye netværksopgaver, temadagene om engineering 

samt den glædelige nyhed, at der atter kan søges penge i 

Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje, som åbner for ansøgninger d. 

1. marts 2019. 

 

Evaluering  

 

1. Hvad er dit vigtigste udbytte af mødet i dag,  

● Gennemgang af nye indsatsområder m.m. 

● Møde folk/netværk 

● Indblik i hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling på skoler 

● Opdateret viden 

● God struktur på oplæg og drøftelse af oplæg 

● Godt der var tid til gruppedrøftelse 

● Troels’ oplæg 

● Videndeling/snak med de andre konsulenter 

● Dejligt med inspirerende oplæg og godt med dialog med 

oplægsholderne, som første til uddybning. 

● Super med en ledelsesrepræsentant. Det kunne være godt til alle 

temaer 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
https://padlet.com/k_rasborg/ffu2xgmprrmhttps://astra.dk/materiale-fra-kurset-vurdering-naturfaglig-kompetence-i-udskolingen
https://padlet.com/k_rasborg/ffu2xgmprrmhttps://astra.dk/materiale-fra-kurset-vurdering-naturfaglig-kompetence-i-udskolingen
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/engineering
https://naturvidenskabsfestival.dk/festivalpulje


 

2. Hvad kunne have forbedret dit udbytte? 

● Hold køreplanen. Måske for mange delprocesser. 

● Måske lidt mere uformel tid. 

● Vi bliver altid presset på tid. Opmærksomhed på at programmet 

ikke bliver for tætpakket. 

● Arbejde i grupper sammen med de koordinatorer, der har samme 

vilkår som en selv. 

 

 

3. Hvilke temaer kunne være interessante at arbejde med på fremtidige 

koordinatormøder? 

● Eksterne samarbejdspartnere. Hvem, hvordan og hvorfor. 

● Hvad fortæller kompassamtalerne? 

● Verdensmålene/bæredygtighed i naturfag og/eller i alle fagene. 

● Overgange  

● Kultur 

● Arbejde med de forskellige nationale strategier, og hvad de betyder 

for vores rolle. 

● God idé med tema ud fra kompasset. 

 

 

 

Vi ses til Big Bang konferencen d. 2.-3. april 2019 og regionalt 

naturfagskoordinatormøde i Region syd d. 22. maj 2019 (sted 

følger snarest) samt nationalt naturfagskoordinatormøde d. 2.-3. 

oktober 2019.  

 

Vi ses også til “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” d. 25. 

april 2019 i Region Syd (sted følger snarest). Hold øje med 

postkassen, der er lige straks en invitation på vej med et 

begrænset deltagerantal på ca. 200 personer.  


