
    

FÆLLESFAGLIGE FORLØB OG PRØVE I 
NATURFAGENE 
 
STUDIEDAG FOR LÆRERE, LÆRERSTUDERENDE OG EKSTERNE 
LÆRINGSMILJØER 
 

Dagen tager afsæt i de fællesfaglige forløb i naturfagene og har to formål. Det 

ene mål er at klæde eksterne læringsmiljøer på til at udvikle forløb, der 

understøtter arbejdet med de fællesfaglige fokusområder. Det andet mål er, at 

lærere møder eksterne læringsmiljøer og ser et potentiale i at benytte de 

eksterne læringsmiljøers forløb samt samarbejde og udvikle nye. 
 

PROGRAM 
9.00 Ankomst og morgenmad 

 

9.15 Velkomst og rammesætning 

 

9.30 Oplæg om fællesfaglig naturfagsundervisning 

v/ Mads Joakim Sørensen, Læringskonsulent i naturfag, Undervisningsministeriet 
Ændringerne for naturfag i Fælles Mål 2014, har resulteret i en ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi som blev obligatorisk fra skoleåret 2016/2017. Samlet har det medført nye krav til 

undervisningen ift. elevens udvikling af naturfaglig kompetence og fællesfaglighed. Oplægget tager 

udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, det har givet naturfagsunderviserne, og som 

skoletjenester vil kunne understøtte i deres skoletilbud. 

 

11.00 Praksiseksempler 

 AQUA Naturfagscenter, Ulla Linderoth 

 Naturvidenskabernes Hus, Thorkild Pedersen 
 Naturhistorisk Museum i Aarhus, Pernille Mølgaard Andersen 

 Stubbæk Skole, Morten Hoff og Michael Beck 
 Den Blå Planet, Rikke Maria Nielsen 

   

12.00 Frokost og tid til netværk 

 

12.45 Workshops 

Praktisk arbejdende workshop – Hvordan kan vi gribe det an på vores institution? Sparring mellem 

lærere og eksterne læringsmiljøer. Faciliteres af oplægsholderne. 

 

14.45 – 15.00 Afrunding 

 
 

ARRANGERET AF 
NATIONALT NETVÆRK AF SKOLETJENESTER 
I SAMARBEJDE MED AQUA NATURFAGSCENTER 

  PRAKTISK INFO 

MÅLGRUPPE 
Lærere, lærerstuderende, 

eksterne læringsmiljøer fx 

forsyninger, genbrugsstationer, 

museer, naturvejledere, 

naturskoler, akvarier, zoos, 

nationalparker, geoparker og 

historiske værksteder. 

STED 
AQUA Naturfagscenter 

Vejlsøvej 55 

8600 Silkeborg 
 

En tilsvarende dag afholdes på Sjælland d. 20. 

september på Naturcenter Amager Strand. Se 
mere på skoletjenestenetvaerk.dk 

TIDSPUNKT 
21. september 2017 

Kl. 9.00 – 15.00 

TILMELDING OG 
KONTAKT 
TILMELD DIG HER deadline 14. 

august 

Kontakt ved spørgsmål 

rb@skoletjenestenetvaerk.dk 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn4R3dT4AjvN4Au8hiiRPc0q7Lc0RTBwb64kbwdjX-pDuCQA/viewform

