Opsamling fra naturfagskoordinatormøde i

Region Sjælland - 26. maj 20 13-15

Hermed en opsamling fra vores online møde, som var en lidt uvant og uprøvet
mødesituation for os i Astra. Mødet forløb rimeligvis efter planen trods lidt tekniske
udfordringer undervejs. Tak til jer hver især for at sørge for egen forplejning og
lægge sted til ;-) Følgende kommuner deltog i mødet: Næstved, Ringsted, Solrød og
Roskilde. Særlig velkommen til Christian fra Næstved Kommune som er ny i
netværket og på koordinatorlisten.
Program og slides fra mødet ligger særskilt. Nedenfor lidt opsamling på stort og småt
til de forskellige punkter.
Nyt fra Astra
Herunder en kort gennemgang af de kommende tids aktiviteter, der er relevante for
jer. De begivenheder som er stjernemarkerede 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.
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Tjek ind - naturfagskoordinatorens arbejde lige nu
Denne gang foregik videndelingen i et lidt anderledes format, men stadigvæk med
naturfagskompasset som omdrejningspunkt. Der kom nogle gode betragtninger både
ift. den nuværende situation som for nogle ikke har ændret workflow og fokus, mens
det for andre har ændret deres funktion ift. at naturfagene er kommet i fokus i
skolens hverdag. De viser sig stadig at der er udfordringer ift. hvordan man
engagerer udskolingens naturfagslærere i de uformelle læringsmiljøer. Padlet’en er
stadig åben hvis I vil se nærmere og tilføje noget fra jeres kommune, også jer som
var forhindret i at deltage.

Videndeling i kommunerne - drøftelse af videndelingsprocesser blandt
centrale aktører i kommunen
Efter pausen startede vi med en introduktion til videndelingsbregrebet. På vores
majmøde var det egentlig tænkt at have ‘Netværk’ på som tema men pga. de
anderledes omstændigheder har vi valgt at gemme det til januarmødet. Så punktet
er tænkt som en forløber og blød opstart på temaet.
Under punktet brugte vi lidt tid på at tale om astra’s forskellige netværk herunder
særligt det forholdsvis nyopstartede nationale naturfagsvejledernetværk. Der er et
opmærksomhedspunkt fra deltagerne omkring, hvordan vi i Astra fremover tænker
at der skal være samarbejde mellem de tilmeldte naturfagsvejledere i netværket og
den kommunale naturfagskoordinator. Særligt hvis man ikke har et formaliseret
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samarbejde gennem netværk. Hvis du gerne vil have navnene på de tilmeldte
naturfagsvejledere i din kommune skal jeg nok sende dem, der findes ikke en
offentlig tilgængelig liste a la koordinatorlisten.

Efterfølgende introducerede vi en model, som I brugte som skabelon for samtale i
forskellige grupperum. Opsamlingen på dette blev igen udarbejdet i en padlet.
Har du gode ideer, behov og særlige forventninger til hvad vi skal arbejde ift. temaet
‘netværk’ på næste regionale møde, er du velkommen til at skrive til mig så tager vi
det med i planlægningen.

Håber at se rigtig mange af jer til det nationale koordinatormøde den 30.
sep. - 1. okt. i Ringkøbing.
På glædeligt gensyn :-)
Majbrit

*Det nationale naturfagscenter

