
Vær med til at styrke den røde tråd mellem alle 
led fra skole til læreruddannelse og forskning.

Med støtte fra VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden



Deltag i gratis info-webinar om NAFA og mulighederne for samarbejde 
Du får på dette webinar viden om, hvad NAFA er, og hvordan du og dine naturfagskollegaer på skolen og i kommunen 
kan deltage. Du hører om hvordan I kan bidrage til at udvikle modeller for at styrke uddannelsen af nuværende natur-
fagslærere og dermed fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning.
Webinaret er for skoleledere, naturfagslærere og -vejledere på skoler samt naturfagskoordinatorer i kommuner.
Webinaret afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 15.00 – 16.00.
Webinaret er gratis, men kræver tilmelding.
Tilmeldingsfrist er tirsdag den 22. marts 2022 kl. 12.00
Mødet holdes online via zoom. Tilmeldte modtager dagen før mail med link til mødet 
TILMELDING: gå ind på www.nafa.nu/skoleindsats under arrangementer. Her kan du tilmelde dig elektronisk.

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker en kontakt til NAFA så er du velkommen til at skrive/ringe og høre mere hos den lokale 
kontaktperson i din region.

Programleder NAFA Jens Juulsgaard Larsen jjla@ucsyd.dk 72 66 52 12
Professionshøjskolen Absalon Jørgen Haagen Petersen jhp@pha.dk 72 48 16 32
Københavns Professionshøjskole Margit Holm Basse mahn@kp.dk 24 29 63 13
UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole Ole Andersen olan@ucl.dk 21 77 38 78
Professionshøjskolen UCN Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72 69 08 55
Professionshøjskolen UC SYD Bettina Brandt bbra@ucsyd.dk 72 66 30 52
Professionshøjskolen VIA University College Søren Thisted ssth@via.dk 87 55 27 84
Astra Majbrit Keinicke mke@astra.dk 20 51 64 03
Astra Ole Kronvald okr@astra.dk 24 88 96 20

Står I foran at skulle udvikle jeres naturfagsundervisning, så der 
er sammenhæng fra indskoling til udskoling? Ønsker I at sætte 
fokus på jeres og børnenes naturfaglige praksisser?
NAFA er et nationalt samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfags-
center Astra og ca. 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde om at øge danske børn og unges 
naturfaglige dannelse.
NAFA’s formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannel-
se af kommende og nuværende naturfagslærere.
Det helt særlige ved NAFA er, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning.
Som deltager i NAFA får du mulighed for at afprøve og medudvikle modeller for kompetenceudvikling under forskellige 
temaer som naturfaglige praksisser, kompetencer og dannelse eller undersøgelsesbaseret undervisning.  
Samarbejdet mellem NAFA og en kommune/skoler er 2-årigt og kan tilrettelægges som kortere eller længerevarende 
forløb eller kurser med fokus på fagfaglig og fagdidaktisk viden. 
Gå ind på www.nafa.nu/skoleindsats og læs mere om NAFA og skoleindsatsen. Her kan du også udfylde og indsende 
en interessetilkendegivelse, så du bliver kontaktet.
Du kan også melde dig til et infomøde/webinar om NAFA – se herunder.


