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Ledelse, der løfter naturfagundervisningen 2020

Faciliteringsguide 

Følg tidsplanen i denne guide for at komme 
godt i mål med arbejdet med jeres lokale 
naturfagshandleplan. Hvis I har spørgsmål eller 
får brug for sparring undervejs, så brug vores 
call-center.

Materialer
• Printet version af “Hvad er problemet? - 

Refleksionsøvelse 1”.
• Printet version af “Skolens lokale 

naturfagshandleplan” (A3).
• Printet version af “Lokale data - Refleksionsøvelse 2”.
• Printet version af “Spørgeguide til sparring”.
• Computer eller stormskærm med netadgang, så I 

sammen kan se:
• Film: “Skolens lokale naturfagshandleplan”.
• Film: “Den datainformerede samtale om naturfag”.

• Post-it

Find alle materialer på astra.dk/ledelse-loefter-
naturfagsundervisningen-2020

Først på dagen 8.30-10.30
Vi begynder i et fælles online møderum:  
mediehuset-kbh.dk/ledelse-der-loefter-
naturfagsundervisningen-2020/
8.30 Teknisk indtjekning
9.00 Start på webinar
10.30 Start på praksisperiode

Praksisperiode 10.30-14.00
Se det detaljerede program på de næste sider.  
Brug call-centret til spørgsmål og sparring. 

Sidst på dagen 14.00-15.30
Efter praksisperioden mødes vi igen i det fælles  
online møderum:  
mediehuset-kbh.dk/ledelse-der-loefter-
naturfagsundervisningen-2020/
14.00 Sparring i online møderum
14.45 Fælles oplæg
15.30 Tak for i dag

Call-center
Skriv i møde-chatten for 
at benytte call-centret til 
spørgsmål og sparring 

undervejs. 
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Vejledende 
tidspunkter Indhold Materialer

Se filmen “Skolens naturfaglige 
handleplan” sammen. 

Tal kort om jeres tanker ift. at skulle 
arbejde med handleplanen.

Filmen “Skolens lokale 
naturfagshandleplan”

10.30

Undervejs i dette tidsrum kan 
I vende tilbage til filmen og 
genbesøge forklaringer på de 
enkelte felter.

Se igen på felt 1 “Udfordringer”, 
som I skrev i tidligere i dag og ret 
evt. i feltet.

Skriv i felt 2: Mål. 
Overvej, om I både vil have mål 
relateret til undervisningen og mål 
relateret til jeres organisering på 
skolen.

Skriv i felt 3: Tegn.
Husk, at I både kan arbejde med 
konkrete tegn (det I gør og det, I kan 
se) og abstrakte tegn (det, I oplever).

Skriv i felt 4: Virksomme indsatser.
Skriv kun de indsatser, der relaterer 
sig til jeres mål.

Skriv i felt 5: Nye indsatser.
Vær konkrete, når I beskriver de nye 
indsatser. Hvem er tovholder? Hvem 
deltager? Osv.

OBS: Hvis I undervejs kommer ud 
ad en tangent, så kan I placere 
det på parkeringspladsen 
nederst til venstre på den lokale 
naturfagshandleplan.

Printet version af “Skolens 
lokale naturfagshandleplan”10.45

Frokostpause12.00

Forslag til proces i praksisperioden 10.30 - 14.00
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Se filmen “Den datainformerede 
samtale om naturfag”.

Film “Den datainformerede 
samtale om naturfag”.

12.30

Gennemfør sammen 
refleksionsøvelsen “Lokale data”

Refleksionsøvelse 2  
“Lokale data”.12.50

Genbesøg felt 3: Tegn.
Kan lokale data og/eller andre data 
på naturfagsområdet berige jeres 
muligheder for at se på tegn?

Revidér evt. feltet, så det tager højde 
for jeres nye beslutninger

Kig resten af felterne igennem - skal 
der revideres andre steder, så der 
tages højde for jeres lokale data?

13.10 “Skolens lokale 
naturfagshandleplan”  
- den, I er ved at arbejde i.

Tal om, hvad der skal ske med 
skolens lokale naturfagshandleplan 
efter i dag.

Tal fx om:
• Hvem er tovholder for hvad?
• Hvem skal involveres?
• Hvornår skal I tale om 

handleplanen næste gang?

I kan skrive jeres aftaler i de små 
tandhjul på den lokale handleplan, 
eller I kan sætte initialer på de 
enkelte opgaver og aftaler på 
handleplanen.

Refleksionsøvelse 2  
“Lokale data”.13.40

Frisk luft - frisk kaffe13.50

Den fælles del af programmet 
fortsætter online14.00

Vejledende 
tidspunkter Indhold Materialer


