
 

 

Program, mødeguide og deltagerliste  

- 26. maj 2020 koordinatormøde i Region   Sjælland   

12.50 - 13.00  

Teknisk tjek-ind 

https://meet.google.com/byh-dojh-hkx  

Linket kan også findes på mødeindkaldelsen i din kalender, så du kan logge på 

derfra. Har du Google Meet appen kan du også logge på ved at bruge mødekoden 

byh-dojh-hkx 

Tjek gerne om linket virker inden mødet. Herunder om lyd og kamera fungerer.  

Skulle der opstå problemer med at logge på mødet er du velkommen til at ringe til 

Elzebeth som er co-pilot på mødet. Hendes nummer er 24889627 

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.  

Skriv dine inputs i den fælles padlet.  https://padlet.com/mke4/ji7xjslq429e439e 

13.50 - 14.00 

Pause 
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14.00 - 14.50 

Videndeling i kommunerne  

Kort oplæg om videndeling inden for naturfaglige fællesskaber i kommunen. 

Herefter drøftelse og opsamling af pointer i digitalt format. 

Gruppe 1: Kirsten (Næstved), Pernille (Solrød), Kirsten (Vordingborg)  

Gå ind i dette møderum https://meet.google.com/sfn-ipbr-cud 

Gruppe 2: Tommy (Roskilde), Anne Katrine (Ringsted), Christian (Næstved) 

Gå ind i dette møderum https://meet.google.com/hkd-qbnb-cwx 

Begge grupper skriver deres notater ind i denne fælles padlet 

https://padlet.com/mke4/n0bqs3gmw49hqu77 

14.50 - 15.00 

Afrunding og kort evaluering af mødet 

Vi mødes igen i det fælles møderum https://meet.google.com/byh-dojh-hkx 

Evaluering - svar gerne i chatten med dine kommentarer  

Deltagere i mødet 

Kommune Navn Email Telefon- 

nummer 

Næstved Christian Mørkehøj Hansen cpmoha@naestved.dk 24777892 

Næstved Kirsten Ørting kioer@naestved.dk 60662646 

Ringsted Anne Katrine Blond ankbl@ringsted.dk 24764879 

Roskilde Tommy Rasmussen tomora59@gmail.com 50944325 

Solrød Pernille Wulff pern6358@solrodsky.dk 40858325 

Vordingborg Kirsten Pugdahl Torp ktor@vordingborg.dk 24992838 

    

Astra Majbrit Keinicke mke@astra.dk  20516403 

Astra Elzebeth Berg Wøhlk ebw@astra.dk  24889627 
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