NAFA SKOLEINDSATSEN

Vær med i skoleindsatsen i NAFA og løft
naturfagsundervisningen på din skole

Med støtte fra VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden

Informationer

Hvad er NAFA?
Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program til fremme af motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i
grundskolen.
Gå ind på nafa.nu og læs om hele NAFA- programmet. Her kan du også under fanen skoleindsats se, hvor du kan møde
os og høre nærmere om skoleindsatsen eller udfylde en til interessetilkendegivelse så kontakter vi jer.
Vil du være med til at udvikle din og dine kollegers naturfagsundervisning?
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? Vil I udvikle børnenes naturfaglige dannelse
Så er et samarbejde med NAFA en mulighed.
Hvordan kommer vi i gang?
1. Du/I udfylder en interessetilkendegivelse på nafa.nu/skoleindsats
2. Vi tager et indledende møde og hører mere om hinandens gode ideer, muligheder og viden
3. Vi afholder en udviklingsworkshop og beskriver i fællesskab en model for kompetenceløft
4. Opstart ved det aftalte skoleår

NAFA tilbyder:
Samarbejde med kommuner og skoler om modeller for kompetenceløft indenfor naturfag – helst 2-årige
samarbejdsaftaler
Kompetenceløft der er forskningsbaseret, bæredygtigt og fleksibelt tilrettelagt med både fagfagligt og fagdidaktisk
fokus
Mulighed for at deltage i erfa-netværk med andre deltagende skoler
Sparring til naturfaglige ressourcepersoner på skolen
Følgeforskning og evaluering
Økonomi
NAFA finansierer uddannelsesdelen samt konsulenttimer i forbindelse med sparring på skolen vedr.
praksisafprøvninger og sparring til skoleledelse og naturfagsvejledere
NAFA finansierer følgeforskning og evaluering
NAFA betaler 75 timer pr. deltagende skole til lokal koordinering, deltagelse i evaluering mm.

Modeller for kompetenceløft
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.
Kompetenceløftet tilrettelægges sammen med jer ud fra forskellige kriterier for god kompetenceudvikling.
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Samarbejdet
med
NAFA
Samarbejdet med N
Hvad forventer vi af jer?
Partnerskab og samarbejde om 2-årigt forløb
Prioritering af timer til lærernes deltagelse*
Deltagelse i evaluering og følgeforskning
1

*Antallet af timer, der skal afsættes vil afhænge af den model og struktur vi bliver enige om, men vi anbefaler, at der minimum bruges 50 timer pr. lærer i et 2årigt forløb. Kapacitetsmæssigt kan vi gå op til 325 timer pr. lærer i et 2-årigt forløb, hvis jeres muligheder og ambitioner er til det.
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Hvad får I ud af det?
Hvad forventer vi af jer?
Prioritering af timer til lærernes deltagelse*
Som naturfagslærer får du styrket både dine
fagfagligeog
ogsamarbejde
dine fagdidaktiske
kompetencer,
så du i endnu højere grad
Partnerskab
om 2-årigt
forløb
Deltagelse i evaluering og følgeforskning
kan bidrage til en udvikling af dine eleversPrioritering
naturfaglige
Du bliver
en del af et fagligt netværk, og du
afkompetencer.
timer til lærernes
deltagelse*
møder den nyeste viden inden for dit fagområde.
Deltagelse i evaluering og følgeforskning
1
Som
naturfagsvejleder
kan vil
duafhænge
fordybe
digmodel
i detogvejledningsfaglige
ogmen
arbejde
medatde
gør
dig endnu
*Antallet
af timer, der skal afsættes
af den
struktur vi bliver enige om,
vi anbefaler,
der kompetencer,
minimum bruges 50der
timer
pr. lærer
i et 2årigt forløb.til
Kapacitetsmæssigt
kan vi gå
op til 325 timer indsats
pr. lærer i og
et 2-årigt
forløb,
hvis kolleger.
jeres muligheder og ambitioner er til det.
skarpere
at udvikle skolens
naturfaglige
hjælpe
dine
1
*Antallet af timer, der skal afsættes vil afhænge af den model og struktur vi bliver enige om, men vi anbefaler, at der minimu
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I udviklet en naturfagshandleplan eller organiseret skolens naturfagsteam.
Som kommune får I skabt et samlet kompetenceløft og en understøttelse af naturfagsindsatsen i kommunen. I får evt.
Hvad får I ud af det?
skabt en progression eller en strategi for det naturfaglige område.
Som naturfagslærer får du styrket både dine fagfaglige og dine fagdidaktiske kompetencer, så du i endnu højere grad
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Som naturfagsvejleder kan du fordybe dig i det vejledningsfaglige og arbejde med de kompetencer, der gør dig endnu
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skarpere til at udvikle skolens naturfaglige indsats og hjælpe dine kolleger.
Som naturfagsvejleder kan du fordybe dig i det vejledningsfaglige og arbejde med de kompe
Som skole/skoleleder får du sparring til at sætte strategisk ind på at skabe helhed i skolens naturfagsaktiviteter. Evt. får
skarpere til at udvikle skolens naturfaglige indsats og hjælpe dine kolleger.
I udviklet en naturfagshandleplan eller organiseret skolens naturfagsteam.
Som skole/skoleleder får du sparring til at sætte strategisk ind på at skabe helhed i skolens n
Som kommune får I skabt et samlet kompetenceløft og en understøttelse af naturfagsindsatsen i kommunen. I får evt.
I udviklet en naturfagshandleplan eller organiseret skolens naturfagsteam.
skabt en progression eller en strategi for det naturfaglige område.
Som kommune får I skabt et samlet kompetenceløft og en understøttelse af naturfagsindsats
Samlet vil I sammen med NAFA være en del af en bevægelse der giver ny viden om naturfag og naturfagsdidaktik, som
skabt en progression eller en strategi for det naturfaglige område.
finder nye vellykkede modeller for kompetenceløft til gavn for andre skoler, som giver motivation og ballast til unge så
Samlet vil I sammen med NAFA være en del af en bevægelse der giver ny viden om naturfag
de vælger naturfaglige uddannelser og arbejde, som giver børn og unge en mulighed for i højere grad at kunne
finder nye vellykkede modeller for kompetenceløft til gavn for andre skoler, som giver motiva
deltage i dialog om løsninger på samfundsudfordringer på naturvidenskabeligt grundlag
de vælger naturfaglige uddannelser og arbejde, som giver børn og unge en mulighed for i h
deltage i dialog om løsninger på samfundsudfordringer på naturvidenskabeligt grundlag
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Kontakt

Er du interesseret i at vide mere? Få svar på spørgsmål? Høre om mulighederne for at din skole – din kommune kan
være med i et forløb hos NAFA?
Så er der en række muligheder for kontakt:
Hjemmeside
Du kan besøge Naturfagsakademiets hjemmeside nafa.nu/skoleindsats og læse mere.
Interessetilkendegivelse
På nafa.nu/skoleindsats er der en formular med en interessetilkendegivelse. Udfyld og indsend så kontakter vi dig.
Programleder for skoleindsatsen
Du er velkommen til at kontake den nationale programleder for skoleindsatsen
Jens Juulsgaard Larsen på mail: jjla@ucsyd.dk og tlf. +45 7266 5212
De regionale konsulenter på skoleindsatsen
Du er også velkommen til at tage kontakt til de regionale konsulenter i NAFA skoleindsatsen:
Nordjylland/UCN: Brian Ravnborg Christensen brr@ucn.dk 72690855
Midtjylland/VIA: Søren Søndergaard Thisted, ssth@via.dk 87552784
Fyn/Vejle/UCL: Ole Andersen, olan@ucl.dk 21773878
Syd- og Sønderjylland/UC SYD: Bettina Brandt, bbra@ucsyd.dk 72663052
Sjælland/ Absalon: Jørgen Haagen Petersen, jhp@absalon.dk 72481632
Region Hovedstaden/ KP: Margit Holm Basse, mahn@kp.dk 24296313
ASTRA
Du kan også tage kontakt via Astras konsulenter i udviklingsgruppen for skoleindsatsen:
Astra: Majbrit Keinicke, mke@astra.dk 20516403
Astra: Ole Kronvald, okr@astra.dk 24889620

