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1. Præsentation af Skolenetværket. 

Netværket har været længe undervejs. Bestyrelsen har været ind over, fordi de havde 

brug for support til politiske opgaver. Nu er det endt som et almindeligt netværk, som 

vi skal finde ud af hvad vi vil med og som bestyrelsen selvfølgelig kan spørge til råds. 

Oplægget til etableringsmødet var følgende: 

 
Beskrivelse af skolenetværket: 
Skolenetværket har afsæt i Naturvejlederforeningen. Det har naturvejlederens rolle i 
grundskolen som omdrejningspunkt og skal være med til at opkvalificere naturvejledernes 
arbejde på skoleområdet - holde os opdateret på nye indsatser og tiltag i grundskolen.  
 
Det skal gøres gennem praktisk erfaringsudveksling bl.a. på workshop dage, med faglig 
inspiration fra hinanden, temadage med oplægsholdere, faglig sparring, m.m.  

 
Derudover skal arbejdes med synlighed gennem strategisk politisk arbejde.  
 
Netværket mødes 2-3 gange om året forskellige steder i landet. 

 

 

Der blev vedtaget følgende ændringer: 

 
Derudover kan der arbejdes med synlighed gennem strategisk politisk arbejde.  



 

 

 
Netværket mødes 3-4 gange om året forskellige steder i landet. 
 
En udfoldning af sætningen om synlighed. 

 

Så nu ser beskrivelsen således ud. Den lægges snarest på naturvejlederforeningens 

hjemmeside. 

 

Beskrivelse af skolenetværket: 
Skolenetværket har afsæt i Naturvejlederforeningen. Det har naturvejlederens rolle i 
grundskolen som omdrejningspunkt og skal være med til at opkvalificere naturvejledernes 
arbejde på skoleområdet - holde os opdateret på nye indsatser og tiltag i grundskolen.  
 
Det skal gøres gennem praktisk erfaringsudveksling bl.a. på workshop dage, med faglig 
inspiration fra hinanden, temadage med oplægsholdere, faglig sparring, m.m.  

 
Derudover kan der arbejdes med synlighed gennem strategisk politisk arbejde. Synlighed  
forstås som undersøgelse, deling og udbredelse af viden om vores merværdi i skolen. 
 
Netværket mødes 3-4 gange om året forskellige steder i landet. 

 

Det blev diskuteret hvordan vi adskiller os fra udeskolenet og skoletjenestenetværket. 

Udeskolenet er et åbent forum med flest lærere. Dette netværk er kun for naturvejledere og 

handler om os naturvejledere som samarbejdspartnere for lærerne. Og vores rolle som 

undervisere i en skolekontekst, som vi har brug for at dyrke og nørde i. Vi har brug for at have 

et fælles sprog med lærerne. 

Skoletjenestenetværket adskiller vi os fra fordi vores arena altid er naturen. Men vi skal passe 

på ikke at lave arrangementer, der overlapper. 

 

 
2. Hvilken platform skal vi bruge til vores kommunikation på i netværket. (FB, Natur-

vejleder.dk eller?) 

Det har været drøftet på et formøde til etableringsmødet, at administrationen skal 

minimeres, hvis  Mette Lynge, Inge Christensen og Karen Vesterager skal være 

tovholdere. På formødet blev vi enige om at foreslå at prøve at kommunikere primært 

gennem naturvejlederforeningens hjemmeside. Evt. suppleret af facebookopslag på 

naturvejlederforeningens hjemmeside. Forudsat at der var stemning for forslaget i 

punkt 3 med faste mødedatoer. 

 

Der var på etableringsmødet ønsker til mailliste og udsendelse af 

referater/præsentationer fra alle møder. Men for at komme i gang, blev vi enige om at 

prøve et år med den foreslåede model fra formødet og så evaluere på Big Bang næste 

år. Præsentationer udsendes til dem der deltager på et møde af dem der afholder det. 

Hvis andre er interesserede, er de velkomne til at skrive til den ansvarlige for 

arrangementet. Hvis det er muligt lægges oplæg også på netværkets side på 

naturvejlederforeningens hjemmeside. 

 

 



 

 

3. Forslag til faste mødedatoer for de kommende netværksmøder - valgt ud fra hvornår 
vi sjældent har elever. 

 

Formødets forslag: 
 Sjælland: Fredag i uge 41 (start 2018) 
 Fyn: Big Bang (Start 2019). Koordinering af kommende aktiviteter. 
 Jylland: Fredag i uge 25 (fredagen før sidste skoledag inden sommerferien) (Start 

2019) 
 

Der blev forslået at supplere med en fast mødedag sidste fredag i januar. Og at forsøge at 
arrangere et oplæg på Big Bang med særlig interesse for os lige op til netværksmødet der, 
da det ellers bliver et meget kort møde. Der blev også nævnt muligheden for at lægge et 
møde i forlængelse af årskonferencen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Proces med ideer, temaer og emner til fremtidige temadage.  
 

På mødet d. 27. feb. 2018 blev følgende indhold foreslået: 
 Naturvejlederen som udeskolevejleder 
 Fælles mål 
 Naturfagene i grundskolen - Bekendtgørelser og rammer 
 Den fællesfaglige naturfagsprøve 
 Den  nationale naturvidenskabsstrategi 
 Projektarbejde i grundskolen 
 Naturvejlederens administrative arbejde - sparring og inspiration i netværket, 

fx kontakten med skolerne, bookingsystemer, dialogen inden et besøg, m.m. 
 Specialskoleområdet 
 Skolehaver 
 FN’s 17 verdensmål 

 

Punktet endte med i højere grad at være en prioritering af de foreslåede punkter end en 

idegenerering med nye ideer.  

Der blev foreslået et åbent møde, hvor vi inviterede skoleforvaltningerne. 

Der var enighed om at koncentrere indsatsen om den fællesfaglige prøve, den nationale 

naturvidenskabsstrategi og fælles mål til at starte med. Ud over udeskolevejlederdagen, der 

allerede er planlagt til den første netværksdag fredag i uge 41. 

Arrangementerne kommer til at fremgå af kalenderen på naturvejlederforeningens 

hjemmeside. 

 

 
5. Evt. 
 

Så ryd kalenderen til netværksaktivitet på disse faste datoer: 

 Fredag i uge 41 (fra 2018) 

 Sidste fredag i januar (fra 2019) 

 Netværksmodulet på Big Bang 

 Fredag i uge 25 (fra 2019) 
 


