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Opsamling fra naturfagskoordinatormøde i  

Region Sjælland - 21. januar 2021 12-16 

Hermed en opsamling fra vores online møde, hvilket er tredje og desværre ikke sidste              

gang vi afholder netværksarrangementer online. Denne gang fik vi afprøvet mødet i            

Zoom, og ja de mange møder virtuelt har gjort alle til habile brugere af de forskellige                

platforme. Igen tak til jer hver især for at lægge sted til, vi forsøgte at bidrage lidt til                  

forplejningen undervejs ;-) Følgende kommuner deltog i mødet: Næstved, Faxe,          

Køge, Vordingborg, Sorø og Roskilde. På mødet var der et nyt ansigt i netværket,              

velkommen til Ane fra Vordingborg. Hun fremgår på  koordinatorlisten.   

Program og slides fra mødet ligger særskilt. Ligeledes dokumenterne omkring          

netværksbegreber og interview- og samtaleguide. 

Nedenfor lidt opsamling på stort og småt til de forskellige punkter. 

Tema om netværk 

På mødet handlede dagens tema om ‘kompasaksen netværk’, hvor der dels blev talt             

om det netværk som astra har med jer, og dels de respektive netværk som den               

enkelte naturfagskoordinator har i egen kommune.  

Der blev udarbejdet en forventningsafstemning ift. vores naturfagskoordinator-        

netværk i en padlet. Den er stadig åben, så jer som var forhindret i at deltage i mødet                  

er velkommen til at føje ind i denne padlet. Jo flere tilbagemeldinger jo bedre kan vi                

imødekomme jeres behov på netværksmøderne.  

 

https://astra.dk/forankring/koordinatorer
https://padlet.com/mke4/bn9xhbzcalxhyckr
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Undervejs var der også sat tid af til at interviewe Jan fra Sorø omkring hans               

naturfagsnetværk for skolernes naturfagsvejledere. Dette dannede inspiration for        

videre samtale to og to, hvor dokumentet omkring netværksbegreber blev anvendt.           

For at imødekomme et tidligere deltagerønske om, at vi bruger tid på at tale om               

mødefacilitering, skrev alle ind på et jamboard med forskellige tips og tricks. Skriv             

gerne flere guldkorn på. 

 

Nyt fra Astra  

Herunder en kort gennemgang af de kommende tids aktiviteter, der er relevante for             

jer. De begivenheder, som er med lyserøde prikker, er de vigtigste at prioritere ift.              

naturfagskoordinatorens arbejde. De grønne skal ses som en mulighed for at deltage i             

naturfagsvejleder arrangementer, hvis det giver mening ind i jeres kommunale          

arbejde med den målgruppe i ex. et kommunalt netværk. Ledelse, der løfter            

naturfagsundervisning er arrangementer, der også har skoleledelser som en del af           

målgruppen. Der ligger en specifik kalender med alle datoer, som er vedhæftet            

opsamlingsmailen. De stjernemarkerede er tilvalg som ikke er væsentligt at deltage i            

ift. at være med i netværket. 

Tjek ind - naturfagskoordinatorens arbejde lige nu 

Denne gang foregik videndelingen på et jamboard, men stadigvæk med          

naturfagskompasset som omdrejningspunkt. Der kom mange gode betragtninger både         

ift. den nuværende covid-19 situation, som for nogle ikke har ændret workflow og             

https://jamboard.google.com/d/1mqMbqqTfRmEmOpb53dROXBK-MfJxDSaF9q8d4VY0ijA/viewer
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fokus, mens det for andre har ændret deres funktion ift. at naturfagene enten er              

kommet i fokus eller helt er parkeret for en stund. Jamboardet er stadig åbent, hvis               

du vil læse nærmere eller tilføje noget fra din egen kommune. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til det kommende online koordinatortræf den 

8. april kl. 14-16.  

På glædeligt gensyn :-) 

https://jamboard.google.com/d/1zvmBnu0hNK7NqPQjZ99xHguAC33svBvwTzlpeKX48Jk/viewer

