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Øget interesse for naturvidenskab.

Lundbeckfonden bevilgede 7,9 millioner kr. 



Efter STK
! Politisk opbakning – naturfagsstrategi
! Koordinator, inspirator og tovholder er en nødvendighed
! Alle skal være klar over at der naturfagene er sat på dagorden 
! En naturfagssatsning skal kunne måles (rekrutteringsanalyse)



Kommunal vedtaget naturfagsstrategi
Overordnede mål er
at øge børn og unges interesse for 
og viden om naturfag;

- så der på sigt bliver et større 
rekrutteringsgrundlag 

- så det på sigt bidrager til at højne 
det generelle uddannelsesniveau

Kalundborg som Science kommune



Indsatsområder
" Etablering af science center
" Tidlig indsats
" Netværk og scienceklubber
" Sammentænkning af undervisning
" Initiativpulje
" Efteruddannelse

Handlingsplan
" Indsatsområder – politisk beslutning

" Aktiviteter – opfylde målsætning

" Årlig naturfagskonference
" Naturfagskoordinator
" Rekrutteringsun. - effektmåling



" Indsatsområder og aktiviteter 
bliver indskrevet i 
partnerskabsaftalerne for 
kommunens institutioner.

" Skoleledelsen har et særligt 
ansvar for at udbrede 
kendskabet til 
naturfagsstrategien

" Naturfagsundervisningen skal 
gøres synlig i kommunen

Kendskab og ejerskab



Informer pressen



Styregruppen
" Der nedsættes en styreguppe med følgende medlemmer :

• 1 repræsentant for faglig enhed undervisning
• 1 repræsentant for skoleledergruppen
• 1 repræsentant fra lærerpersonalet
• 2 repræsentanter fra Kalundborg gymnasium
• Naturfagskoordinator

" Sparringspartner for naturfagskoordinator
" Indsatsområder – anvendelse af midler
" Strategi



Konkrete aktiviteter

" Festival 

" Science on road

" Science camp

" Science sild & Science shark

" Tværinstitutionelt samarbejde / netværk



Festival
" Deltagelsesprocent på knapt 80

" Koordinerede aktiviteter/tilmelding til DNF
" Fælles happenings – konkurrencer
" Opmontre andre til deltagelse
" Åbenthus gymnasiet



Koordineret presseomtale





Festival 
– på tværs af institutionerne

" Naturvidenskab i øjenhøjde
" 1.g og 1.hf-elever 
" Workshops, teori, hands-on eksperimenter



RUC studerende



Science on road
" Den tidlige indsats - SFO
" En spændende dag
" Noget med hjem



Inspiration til pædagoger og naturfagsunderviserer
Netværksskabende

Science on road





Science camp
" For kommunens 5. og 6. klasser
" Ansøgning – udvælgelse
" Ambassadør for naturvidenskaben
" Erhvervsrettet



Science klubber 
Frivilligt naturvidenskabeligt tilbud

" Veldokumenteret at science klubber har en signifikant betydning i forhold 
til at fremme interessen samt effektivisere 
den naturvidenskabelige
indlæring. 



Science Sild & Science Shark
" Interessant
" Sjovt
" Spændende
" Oplevelser
" Venskab
" Trendy
" Forbilleder

" Samarbejde 
med gym.

" Virksomheder



Ønsker for fremtiden
" Naturfagsstrategi der spiller sammen med kommunens 

strategi for erhvervsudvikling

" Rekrutteringsundersøgelser - dokumenteret effekt

" Centralt omdrejningspunkt 
(aktiviteter, samarbejde, house of science, eksperimentel bus …)

" Tværfagligt og tværinstitutionelt uddannelsesløft
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