
 

 

Program  

- 28. januar 2020 koordinatormøde i Region Syddanmark 

09.00 - 09.30  

Flydende ankomst  

Morgenbrød med uformel samtale og netværk. 

09.30 - 09.45 

Velkomst 

Velkomst samt præsentation af dagens program. 

09.45 - 10:00 

Kort “bordet rundt” runde 

Alle præsenterer sig selv, og fortæller kort hvad der er aktuelt for ens arbejde 

med kommunens naturfaglige kultur, samt om p.t. største udfordring i 

arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som man gerne vil have 

sparring på. 

10.00 - 10.15 

Nyt fra Astra 

10.15 - 10.30 

Introduktion til dagens tema 

Astra tegner rammerne for dagens tema: Kompasaksen “De fysiske rammer”. 

10.30-11.15 

"Skal vi også have et Maker space? v. John Klesner 

Vi kender historien fra tidligere køb af utallige Interaktive tavler. De blev købt ind 

og bagefter blev det så overvejet, hvad de evt. kunne bruges til? 

John vil i sit indlæg forholde sig til, hvordan han mener, man bør gennemføre en 

strategisk proces med henblik på vurdering af behov for Maker Spaces i en 

kommunal naturfagsstrategi. 

Sted: Konferencelokalet v. Bülows makerspace, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia 
 



 

11.15 - 12.00 

Indlæg fra kommuner 

Konkrete erfaringer fra kommuner i Region Syddanmark om udvikling og brug 

af fysiske rammer. 

12.00 - 13.00 

Frokost og kort rundvisning i Fredericias kommunale makerspace 

13.00 - 13.45 

Naturfagskoordinatorens arbejde med “fysiske rammer” 

Videndeling med udgangspunkt i en refleksionsguide “Udvikling og brug af fysiske 

rammer” og naturfagskoordinatorernes besvarelser af google formular om fysiske 

rammer. 

13.45 - 14.30 

Videndeling og sparring om aktuelle inputs fra “bordet rundt” runden 

I en let styret proces, deles aktuel viden og erfaringer mødets deltagere imellem. 

14.30 - 14.45  

Kaffepause 

14.45 - 15.15 

Nye faghæfter i naturfagene  

Kort overflyvning med fokus på naturfagskoordinatoropgaver. 

15.15 - 15.30 

Behov i netværket fremadrettet, evaluering og tak for i dag. 

Sæt X i kalenderen  

17. marts 2020: Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere 

18. - 19. marts 2020: Big Bang-konferencen  

20. maj 2020: Regionalt naturfagskoordinatormøde  

30. sept. - 1. okt. 2020: Nationalt naturfagskoordinatormøde 

 

Sted: Konferencelokalet v. Bülows makerspace, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHGr7Yr7jRLT0HrNIfqvpboZK-63SOTz-WY840K_N6zJtpSw/viewform

