Program og instruktion

19. maj 2020 naturfagskoordinatormøde i Region Midtjylland
Kære naturfagskoordinatorer.
Vi ses til online møde d. 19/5 2020 kl. 13.00 - 15.00
Mødet foregår på Google Meet via dette link
meet.google.com/xjb-tsrk-igv
Det anbefales, at du tilgår linket fra en Chrome Browser. Hvis du har
appen “Google Meet”, kan du også tilgå mødet med mødekoden
xjb-tsrk-igv
Hvis du får problemer undervejs...
- så send en sms til Ole Kronvald på 24 88 96 20, så bliver du ringet op.
Inden mødet er det en god idé at…
- tjekke, at der er forbindelse til din computers højtaler og mikrofon. Brug
evt. headset, det kan ofte forbedre lydkvaliteten. Hvis din computer er
koblet til fx et whiteboard eller en ekstern skærm, så kan det godt betale
sig lige at tjekke, om alting virker inden mødet.
- sikre sig, at internetforbindelsen er stabil. Hvis internettet “knaser”
under mødet, så gå evt. ind og ud af mødet eller slå dit kamera fra.
- have dette dokument åbent på din computer. Her finder du links til
grupperum og andre ressourcer, vi skal bruge til mødet.

Program
12.50 - 13.00
Teknisk tjek-ind
Vi mødes på meet.google.com/xjb-tsrk-igv
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13.00 - 13.10
Velkommen til mødet, introduktion til online mødeform
13.10 - 13.20
Nyt fra Astra
Herunder status på Astras generelle aktiviteter samt Forankrings
aktiviteter rettet mod naturfagskoordinatorer, naturfagsvejledere
m.fl.
13.20 - 13.50
Tjek-ind, naturfagskordinatorens arbejde lige nu.
Deling af jeres succeser og snubletråde i arbejdet som
naturfagskoordinatorer. Kort runde om arbejdet med at understøtte
og udvikle kommunens naturfaglige kultur.
Vi går i to møderum:
Møderum

Facilitator Deltagere i møderummet

Grupperum 1
Thomas
meet.google.com/wxr
-suwm-axg
Padlet 1

Grupperum 2
meet.google.com/dds
-ufbx-jtr
Padlet 2

13.50 - 14.00
Pause
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Ole

Martin (Hedensted)
Allan (Holstebro)
Christian (Ikast-Brande)
Mette (Lemvig)
Lotte (Skanderborg)
Inge (Syddjurs)
Mette (Viborg)
Laila (Herning)
Peter (Ikast-Brande)
Søren (Silkeborg)
Bente (Skanderborg)
Søren (Skive)
Janus (Viborg)
Jon (Region Midtjylland)

14.00 - 14.50
Videndeling i kommunerne
Kort oplæg om videndeling inden for naturfaglige fællesskaber i
kommunen. Herefter drøftelse og opsamling af pointer i et digitalt
format. Alle noterer i denne fælles padlet.
Vi går i fire møderum:
Møderum

Deltager i møderum

Videdeling 1
meet.google.com/gog-biug-xfx

Peter (Ikast-Brande)
Søren (Skive)
Martin (Hedensted)

Videndeling 2
meet.google.com/xye-xfge-ngq

Janus og Mette (Viborg)
Allan (Holstebro)
Mette (Lemvig)

Videndeling 3
meet.google.com/bcd-wmoa-ibp

Bente (Skanderborg)
Inge (Syddjurs)
Laila (Herning)
Jon (Region Midtjylland)

Videndeling 4
meet.google.com/rgj-wtrh-eew

Søren (Silkeborg)
Christian (Ikast-Brande)
Lotte (Skanderborg)

Vi mødes igen i fællesmødet kl. 14.45 på
meet.google.com/xjb-tsrk-igv
14.50 - 15.00
Afrunding og kort evaluering af mødet
Svar gerne i chatten med dine kommentarer
15.00
Tak for i dag
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Deltagere i mødet
Hedensted Kommune

Martin Lykkefold

Martin.lykkefold@hedensted.dk

Herning Kommune

Laila G. Lauridsen

cblll@herning.dk

Holstebro Kommune

Allan Sørensen

allans@holstebro.dk

Ikast-Brande Kommune

Christian Lauridsen

cl@iks.dk

Ikast-Brande Kommune

Peter Hatting

pehat@ikast-brande.dk

Lemvig Kommune

Mette Andreasen

mette.sogaard.andreasen@lemvig.dk

Silkeborg Kommune

Søren Lumbye

slj@silkeborg.dk

Skanderborg Kommune

Bente Mathiesen

bent0342@skole.skanderborg.dk

Skanderborg Kommune

Lotte Thorup

lott0491@skole.skanderborg.dk

Skive Kommune

Søren Sohn

soer3033@skiveskoler.dk

Syddjurs Kommune

Inge Høj Kristiansen

inge0424@syddjursskoler.dk

Viborg Kommune

Janus Halkier

jaha@viborg.dk

Viborg Kommune

Mette Bisp Jensen

mbj@nvhus.dk

Region Midtjylland

Jon Bech Andersen

jon.bech@ru.rm.dk

Astra

Ole Kronvald

okr@astra.dk

Astra

Thomas S. Hald

tsh@astra.dk
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