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Ledelse,  
der løfter naturfags-
undervisningen 2020
Den nationale Naturvidenskabsstrategi peger på en række indsatsområder, 
der skal styrke motivationen for naturfag og naturvidenskab hos børn og unge. 
For at det kan lykkes er det afgørende, at indsatsområderne understøttes og 
prioriteres i kommunerne og på skolerne. 

Derfor inviterer Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), 
Skolelederforeningen og Astra til en række arrangementer 
om skoleledelsens og naturfagsvejlederens centrale rolle for 
udvikling af naturfagsundervisningen.  

På “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” 
samarbejder skoleledelsen med naturfagsvejledere eller 
andre lokale ressourcepersoner på naturfagsområdet om en 
lokal handleplan for naturfagsområdet på skolen. 

Undervejs i arrangementet vil BUVM og Astra folde 
udfordringerne på naturfagsområdet ud og give inspiration 
til, hvordan samarbejde mellem ressourcepersoner og 
ledelse om lokal naturfagsudvikling kan understøtte en 
strategisk, systematisk og medinddragende udvikling af 
skolens naturfaglige kultur. 

Arrangementerne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer 
med arbejdet med lokale naturfagshandleplaner på 
skoler og i kommuner, og deltagerne vil i løbet af dagen 
sammen udarbejde et udkast til deres skoles fælles lokale 
naturfagshandleplan.

Det får du ud af at deltage
• Første udkast til din skoles naturfagshandleplan
• Fælles sprog og vidensgrundlag om naturfag 
• Inspiration til pædagogisk ledelse af naturfagsområdet 

Målgruppe
• Skoleledelse sammen med naturfagsvejledere 

eller andre ressourcepersoner for naturfagene på 
grundskoleområdet

• Kommunale naturfagskoordinatorer 



2 / 2

Praktisk info
Deltag i et af arrangementerne, der afvikles tre steder i 
landet. Arrangementerne varer fra 9.00 - 15.30.
Der er mulighed for løbende ankomst og morgenmad fra 
8.30 - 9.00

Det koster 400,- pr. person at deltage.

Astra, BUVM og Skolelederforeningen opfordrer til, at 
repræsentanter fra skoleledelsen og naturfagsvejledere/
ressourcepersoner i naturfag fra samme skole deltager 
sammen i arrangementet.

Tirs. 3/11 2020
Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36, 9520 Skørping
Link til tilmelding

Tors. 5/11 2020
Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena
Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Link til tilmelding

Tirs.  10/11 2020
Best Western ToRVEhallerne
Fiskergade 2, 8, 7100, 7100 Vejle
Link til tilmelding
 

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til
Elzebeth Wøhlk, Astra, ebw@astra.dk
Lars V. Jensen, BUVM, lars.volf.jensen@stukuvm.dk 

Annegrete Larsen 
Kontorchef
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet
Børne- og Undervisningsministeriet

Heiko Buch-Illing
Forankringschef
Astra - Det nationale
naturfagscenter 

Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen 

Praktisk info
Deltag i et af arrangementerne, der afvikles tre 
steder i landet.  
Arrangementerne varer fra 9.00 - 15.30.
Der er mulighed for løbende ankomst og 
morgenmad fra 8.30 - 9.00.

Det koster 400,- pr. person at deltage.

Astra, BUVM og Skolelederforeningen opfordrer 
til, at repræsentanter fra skoleledelsen og 
naturfagsvejledere/ressourcepersoner i 
naturfag fra samme skole deltager sammen i 
arrangementet.

Tirs. 3/11 2020
Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36, 9520 Skørping
Link til tilmelding

Tors. 5/11 2020
Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena
Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Link til tilmelding

Tirs.  10/11 2020
Best Western ToRVEhallerne
Fiskergade 2, 8, 7100, 7100 Vejle
Link til tilmelding
 

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til
Elzebeth Wøhlk, Astra, ebw@astra.dk
Lars V. Jensen, BUVM,  
lars.volf.jensen@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/nov/201103-ledelse-der-loefter-naturfagsundervisningen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/nov/201105-ledelse-der-loefter-naturfagsundervisningen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/nov/201110-ledelse--der-loefter-naturfagsundervisningen

