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FORORD 

Strategien for matematik, science og naturfag 2020-2024 sætter fokus på hele 0-18-års området og 
alle de sammenhænge, børn og unge lærer i.  

Tårnby Kommune er en del af storbyen og ligger samtidigt i top tre i Naturkapital-indekset. Her er 
store grønne og blå områder som Amager fælled, Saltholmen, havne og strande. Der er meget at 
værne om.  

Tårnby Kommune er Klimakommune, derfor arbejdes der med klimatilpasningsløsninger. Kommunen 
vil gerne være endnu grønnere og har derfor bl.a. fokus på biodiversitet. 

Der er derfor brug for kompetenceudvikling1 af læringsmedarbejdere2 i forskellige læringsmiljøer, 
udvikling af arbejdsmetoder og udnyttelse af forskellige læringsmiljøer samt en styrket bevidsthed 
blandt børn, unge og voksne om bæredygtighed. 

På nationalt plan er der en række styredokumenter, der angiver retning, mål og indhold for matematik, 
science3 og naturfag4. Der er tale om Fælles Mål og læseplaner på grundskoleområdet, Regeringens 
Nationale Naturvidenskabs-strategi samt Den styrkede pædagogiske læreplan, i særlig grad 
læreplanstemaet “Natur, udeliv og science” på dagtilbuds-området.  Tårnby Kommunes “Strategi for 
matematik, science og naturfag” er formuleret, så den bidrager til opfyldelsen af de nationale 
styredokumenter. 

På kommunalt plan har Tårnby Kommune allerede en række strategier, handleplaner og 
indsatsområder, fx: 

• Vision for Tårnby som grøn kommune af 27. november 2018 
• Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 
• Overleveringsplan 0-18 år  
• Strategi for sprog, læsning og skrivning - literacy 2020-2024 
• Sprogstrategi - Dagtilbudsafdelingen 
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3 Begrebet “science” rummer i denne 
strategi hele læreplanstemaet “Natur, 
udeliv og science”. 

“Strategien for matematik, science og naturfag 2020-2024” er formuleret, så den understøtter og 
bidrager til implementering af de eksisterende strategier, handleplaner og indsatsområder i 
kommunen. 

 

 

  

4 Naturfag er en fællesbetegnelse for 
natur/teknologi, biologi, geografi og 
fysik/kemi. 

 

2 Læringsmedarbejdere er alle de 
voksne, som børnene/eleverne skal lære 
af på 0-18-årsområdet. Det gælder 
voksne i formelle rum, som fx 
naturdagplejere, dagtilbuddenes 
naturambassadører, vuggestuer og 
børnehaver, pædagoger på SFO/klub, 
natur/teknologilærere, lærere i biologi, 
geografi, fysik/kemi og matematik samt 
matematikvejledere og voksne i eksterne 
læringsmiljøer som fx naturvejledere på 
Naturskolen, medarbejdere på lokale 
virksomheder eller medarbejdere på Den 
Blå Planet. 

1 Kompetenceudvikling skal her forstås 
som efteruddannelse, kurser, vejledning, 
sparring, co-teaching, netværk, fagteams 
og læringsteam osv. 
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FORMÅL 

”Man kan sætte mange skibe i søen fra centralt hold for at styrke naturvidenskaben på 
uddannelsesinstitutionerne. Men en national naturvidenskabsstrategi er afhængig af, at 
målsætningerne også understøttes og prioriteres lokalt i kommuner, på skoler og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner”. 

Den Nationale Naturvidenskabsstrategi, marts 2018. 

 

Årsagerne til, at der er formuleret en fælles 
strategi for matematik, science og naturfag i 
kommunen, er mange. Først og fremmest 
hviler det på en kultur, der har været under 
udvikling i kommunen siden 2008, hvor Tårnby 
Kommune blev Science Kommune. Allerede 
her indledtes et samarbejde mellem de tre 
områder med det formål at sikre et fælles 
fundament og en ensartet tilgang til børnene 
og deres overgange på 0-18 års området. 
Desuden står de tre fagområder, matematik, 
science og naturfag, på et fælles pædagogisk 
og didaktisk fundament, nemlig det 
naturvidenskabelige. Her stimuleres børns 
nysgerrighed og lærelyst, og de lærer at 
undersøge deres omverden og at finde valide 
argumenter for deres konklusioner. I dagtilbud 
er læreplanstemaet “Natur, udeliv og science” 
dækkende for både det matematiske og det 
naturfaglige aspekt, mens fagene i 
grundskolen deles i den brede fagrække 
matematik, natur/teknologi, biologi, geografi og 
fysik/kemi. I alle aldersgrupperne er det dog de 
autentiske kontekster og den problemløsende 
tilgang, der er fundamentet for børnenes og 
elevernes læring.  

 

 

 

For at sikre, at de nationale og kommunale mål 
får liv og betydning for børnenes og elevernes 
læring, er det af stor betydning, at skoler og 
dagtilbud selv tager fat i indsatsområderne og 
formulerer lokale handleplaner. I Tårnby 
Kommune er det besluttet, at alle skoler skal 
have en lokal naturfags- og 
matematikhandleplan, mens institutionerne 
anbefales at arbejde med “Strategi for 
matematik, science og naturfag 2020-2014” 
som en del af den styrkede læreplan.

  

Fakta 

Der er 25 science-kommuner i DK. 
Science Kommuner har: 

- politisk opbakning til en 
naturfagsindsats 

- kommunale naturfagskoordinatorer 
der koordinerer alle udviklingstiltag 
på naturfagsområdet 

- en naturfagsstrategi med 
udgangspunkt i kommunens 
forudsætninger 

- et netværk af aktører fra formelle 
og uformelle læringsmiljøer, 
virksomheder, forvaltninger samt 
kommunalpolitikere 
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VISION 

I fællesskab udvikler vi matematik-, science- og naturfagskulturen til gavn for børns, unges og 
voksnes læring. 

Alle børn og unges motivation, nysgerrighed og lærelyst i forhold til matematik, science og naturfag 
skal kontinuerligt stimuleres fra 0 – 18 år, så alle lærer at undersøge deres omverden og at finde 
valide argumenter for deres konklusioner. 
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INDSATSOMRÅDER 

• Kompetenceudvikling af læringsmedarbejdere i forskellige læringsmiljøer 
• Udvikling af arbejdsmetoder og læringsmiljøer på 0-18 års området 
• Børn, unge og voksnes bevidsthed om bæredygtighed. 

  



   
 

7 
 

MÅL 

Tårnby Kommune har formuleret målsætninger for de tre indsatsområder fra 0-18 år.

 

 Indsatsområde Mål 

1 Kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejdere i forskellige 
læringsmiljøer 

Læringsmedarbejdere indgår i faglige 
fællesskaber faciliteret af faglige 
vejledere/ressourcepersoner med fokus på 
videndeling om og udvikling af praksis. 

Læringsmedarbejdere fra alle 
aldersgrupper/trin bruger formelle og eksterne 
læringsmiljøer på kvalificerede måder. 

Der tilbydes fælleskommunale arrangementer, 
der understøtter kompetenceudvikling i 
forskellige læringsmiljøer. 

2 Udvikling af arbejdsmetoder og 
læringsmiljøer på 0-18 års området 

Der er på tværs af kommunen og på de enkelte 
skoler og institutioner kultur for 
undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og 
problemorienteret matematik, science og 
naturfag, så der skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem læringsmiljøerne. 

Der tilbydes fælleskommunale arrangementer, 
der understøtter udvikling af arbejdsmetoder 
og giver inspiration til udvikling af 
læringsmiljøer. 

3 Børn, unge og voksnes bevidsthed om 
bæredygtighed 

Børn, unge og voksne er bevidste om 
menneskets påvirkning af og samspil med 
naturen. De har arbejdet med virkelige 
problemstillinger fra lokalområdet, og skoler og 
dagtilbud har arbejdet med at få en grønnere 
profil. 

Der tilbydes fælleskommunale arrangementer, 
der bidrager til børn, unge og voksnes 
bevidsthed om bæredygtighed. 
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MÅLGRUPPER 

Strategien retter sig mod alle dagtilbud, skoler 
og fritidsinstitutioner i Tårnby Kommune og 
dermed alle ledere og medarbejdere, der 
arbejder inden for det naturvidenskabelige 
område. 

Strategien retter sig også mod skolernes 
læringsmedarbejdere, ressourcepersoner, 

vejledere og ledere. Strategien retter sig især 
mod læreplanstemaet “Natur, udeliv og 
science” for dagtilbudsområdet samt følgende 
af folkeskolens fag: 

• Matematik 

• Natur/teknologi  
• Biologi 
• Geografi 
• Fysik/kemi 

Ungdomsuddannelser, eksterne 
læringsmiljøer, fritidsundervisningstilbud, 
Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk 
Forvaltning er indtænkt i strategien som 
væsentlige aktører i kommunens samlede 
udvikling inden for det naturvidenskabelige 
område. Aktørerne kan ikke formelt forpligtes, 
men de inddrages i både lokale og kommunale 
sammenhænge, bl.a. forankret i 
Sciencegruppen.
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ORGANISERING 

På dagtilbudsområdet har institutionerne 
naturambassadører, der indgår i et netværk 
faciliteret af Tårnby Naturskole. De dagplejere, 
der ønsker det, kan blive Naturdagplejere. 
Også dette netværk faciliteres af Naturskolen.   

På hver skole er der en eller flere 
ressourcepersoner i naturfag og matematik. I 
matematik har ressourcepersonerne 
vejlederfunktion, mens det i naturfag er en 
tovholderfunktion. De er tovholdere for 
fagteamet og samarbejder med ledelsen om 
de lokale handleplaner.  

Ressourcepersonerne indgår i kommunale 
netværk på tværs af skolerne faciliteret af 
naturfags-og matematikkonsulenten.  Foruden 
de faglige netværk indgår udvalgte 

ressourcepersoner fra skoleområdet, 
dagtilbudsområdet, skoleforvaltningen, teknisk 
forvaltning samt repræsentanter for de 
eksterne læringsmiljøer i Tårnby Kommunes 
Sciencegruppe.  

I matematik indgår skolekonsulenten i det 
regionale og nationale matematiknetværk. I 
naturfag indgår skolekonsulenten og en 
naturvejleder fra Naturskolen i det regionale og 
nationale netværk for naturfagskoordinatorer. 

Der arrangeres igennem strategiens løbetid 
tilbagevendende fælleskommunale events, der 
har til formål at eksemplificere og understøtte 
skolernes og institutionernes arbejde med 
strategiens mål. Hver år sendes en 
årskalender til alle dagtilbud og skoler.
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LOKALE HANDLEPLANER 

Ud fra de tre indsatser og dertilhørende mål 
skal alle skoler udarbejde en lokal naturfags- 
og matematikhandleplan, mens institutionerne 
anbefales at arbejde med “Strategi for 
matematik, science og naturfag” som en del af 
den styrkede læreplan. Ledelserne på 
institutioner og skoler er i særlig grad og i 
samarbejde med ressourcepersoner inden for 
matematik, science og naturfag forpligtede til 
at følge op på de lokale handleplaner og/eller 
den styrkede læreplan samt den lokale 
implementering. 

 

Udarbejdelsen af de lokale handleplaner kan 
tage udgangspunkt i én af de skabelonerne 
som ses under bilag i indholdsfortegnelsen. 
Det er hensigten, at de lokale handleplaner 
bliver udarbejdet, gennemført og løbende 
evalueret. Den løbende evalueringen tager 
udgangspunkt i de mål, delmål, indsatser og 
tiltag der er sat i de lokale handleplaner. De 
lokale handleplaner tages op en gang årligt, fx 
i forbindelse med skolernes arbejde med årets 
målsætninger eller institutionernes revidering 
af læreplanerne/ handleplanerne.
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LÆSEVEJLEDNING 

I de følgende afsnit uddybes indsatsområderne 
med uddybning, inspiration og eksempler for 
hver af de tre målgrupper:  

Science i dagtilbud 0-6 år 

Naturfag i skolen og SFO 6-16 år  

Matematik i skolen og SFO 6-16 år 

De tre afsnit for målgrupperne er synliggjort 
med hver deres farve, som også ses i 

indholdsfortegnelsen. De tre områder hænger 
sammen og er med til at skabe en rød tråd fra 
0 til18 år, men de kan også anvendes hver for 
sig i det praktiske arbejde med at 
implementere handleplanen i institutioners og 
skolers daglige arbejde.  

Efter hvert afsnit er der en tabeloversigt over 
forventninger til læringsmedarbejdernes 
arbejde med strategien.
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SCIENCE I DAGTILBUD 0-6 ÅR

Kompetenceudvikling af læringsmedarbejdere i forskellige 
læringsmiljøer

Mål: 

● Læringsmedarbejdere indgår i faglige 
fællesskaber faciliteret af faglige 
vejledere/ressourcepersoner med fokus på 
videndeling om og udvikling af praksis. 

● Eksterne læringsmiljøer har øget fokus på 
kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejdere. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter 
kompetenceudvikling i forskellige 
læringsmiljøer. 

 

Kompetenceudviklingsaktiviteter giver 
inspiration til et pædagogisk læringsmiljø, der 
giver barnet mulighed for at danne erfaringer 
med årsager, virkning og sammenhænge og 
støtter kategorisering og systematisering af 
omverdenen. Der tages udgangspunkt i et 
læringssyn, der aktivt inddrager barnets 
eksisterende viden og erfaringer, undren og 
spørgsmål, men som samtidig forstyrrer og 
udfordrer barnets aktuelle forståelse.  

 

Børn har en medfødt talfornemmelse, 
fornemmelse for størrelser og dermed en 
begyndende matematisk opmærksomhed. I 
kompetenceudviklingen styrkes 

læringsmedarbejderne i at støtte børnenes 
sproglig udvikling i matematik med fokus på 
førfaglige begreber, tidsbegreber og 
forholdsord.  Læringsmedarbejderne lader 
børnene stifte bekendtskab med forskellige 
teknologiske redskaber og introducerer 
børnene til forskellige læringsmiljøer, både 
formelle og eksterne.  

Der rettes en pædagogisk og didaktisk 
opmærksomhed mod Alan Bishops seks 
matematikaktiviteter: 

a. Lokalisere - at kunne forestille sig placering 
af ting i rummet og at kunne orientere sig 

b. Design - at kunne skabe, bygge og 
beskrive en form. Lærer om mønstre, 
former og symmetri  

c. Tælling - at kunne anvende tal til optælling 
og bestemme et antal 

d. Måling - at kunne beskrive størrelse ved 
hjælp af tal. Lærer om fx liter, meter, timer 
og penge 

e. Lege og spil - at anvende matematik i spil 
og leg fx i puttekasser, pustespil og dække 
bord 

f. Forklaring og argumentation - at kunne 
udtrykke sig ved hjælp af ord og forklare 
sine tanker 
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Eksempel på videndeling og udvikling af 
en matematisk opmærksomhed i praksis. 

 

 

En børnegruppe er på Amager Fælled med 
institutionens sprogpædagog og 
naturambassadør. De voksne har sammen 
tilrettelagt et forløb, hvor børnene skal 
indsamle smådyr med udgangspunkt i et 
materiale, som er udviklet på Naturskolen 
sammen med naturvejledere og 
naturambassadører fra andre institutioner. 
Børnene lærer både om smådyrene, fx hvor 
de lever, og hvad de lever af, og 
sprogpædagogen hjælper med at sætte 
begreber på børnenes erkendelser - inde i 
træet, oppe på busken, nede i hullet osv. 

 

Da naturambassadøren og sprogpædagogen 
har tilrettelagt forløbet sammen, lærer de også 
af hinandens fagligheder. 

Eksempel på hvordan eksterne læringsmiljøer 
og forskellige fagligheder kan 
kompetenceudvikle lærings-medarbejdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en integreret institution er legepladsen 
indrettet, så den understøtter den 
matematiske nysgerrighed gennem 
aktivitetsredskaber, der stimulerer børnenes 
leg med størrelser, former og farver. 
Naturambassadøren tager en ny pædagog i 
institutionen med ud og viser, hvordan legen 
kan understøttes med produktive spørgsmål 
til børnenes leg. 

 

I løbet af eftermiddagen handler legen både 
om at tælle, om rum og afstand, om måling og 
sammenligning og om at bygge og skabe sine 
egne former og mønstre. 
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UDVIKLING AF ARBEJDSMETODER OG 
LÆRINGSMILJØER FOR 0-6 ÅRS 
OMRÅDET 

”Hvordan du lærer er afgørende for, hvad du lærer.” 

Dion Sommer, 2015. 

 

Mål: 

● Der er på tværs af kommunen og på de 
enkelte skoler og institutioner kultur for 
undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og 
problemorienteret matematik, science og 
naturfag, så der skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem læringsmiljøerne. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter udvikling 
af arbejdsmetoder og giver inspiration til 
udvikling af læringsmiljøer. 
 

Det pædagogisk læringsmiljø understøtter det 
pædagogiske personale, og praksis 
rammesættes, organiseres og tilrettelægges, 
så børnene oplever forskellige naturtyper, 
organismer og teknologier. Disse giver 
børnene mulighed for at udvikle en kreativ, 
produktiv og kritisk tilgang til de 

 

res nære erfaringsverden og den fjerne 
omverden. 

Personalet skal gøre sig pædagogisk-
didaktiske overvejelser omkring et pædagogisk 
læringsmiljø, der understøtter børnegruppens 
kropslige, sociale, emotionelle og kognitive 
læring og udvikling, hvor der arbejdes med 
årsag/virkning, sammenhænge, forståelser og 
begreber gennem leg og kreativitet. Der er 
fokus på en undersøgelsesbaseret, 
virkelighedsnær og problemorienteret tilgang til 
science. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal 
tilrettelægges, så det inddrager hensynet til 
børnenes perspektiv og deltagelse, 
børnefællesskabet, børnegruppens 
sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger for science
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Magnus på 2 år har fundet en stor spand med vand 
på legepladsen og er blevet optaget af at finde 
forskellige ting på legepladsen og lægge dem ned i 
vandet. En ting falder ned på bunden af spanden, 
en andre ting flyder i overfladen. Pædagogen kan 
se, at Magnus undrer sig, da han ser op og igen 
ned i spanden, peger og siger: “Der, der”. 
Pædagogen sætter sig hen til Magnus og siger: 
“Se klodsen synker og sandformen flyder. Flere 
børn kommer til og leger med.   

Da børnegruppen dagen efter skal til stranden, 
siger pædagogen: “På vej ned til stranden skal I 
finde ting. I vandet ved stranden skal vi finde ud af, 
hvad der kan synke, og hvad der kan flyde”.  På 
turen bliver der talt rigtigt meget om de ting, som 
børnene finder, og om, hvad de tror, kan synke og 
flyde.  

I løbet af de to dage får børnene udviklet deres 
nysgerrighed, gjort sig erfaringer og udviklet deres 
forståelse og sprog for et naturfænomen. 
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STYRKE BØRN, UNGE OG VOKSNES 
BEVIDSTHED OM BÆREDYGTIGHED 
FOR 0-6 ÅRS OMRÅDET 

”Det handler ikke om at pakke kasser med kladdehæfter, passere og formelsamlinger ud på 
sommerfuglestuen. Det handler om at se, gribe, skærpe og udvikle børnenes naturlige matematiske 
nysgerrighed og opmærksomhed.” 

Michael Wahl Andersen, UCC. 

 

Mål: 

● Børn, unge og voksne er bevidste om menneskets påvirkning af og samspil med naturen, de har 
arbejdet med virkelige problemstillinger fra lokalområdet, og skoler og dagtilbud har arbejdet med 
at få en grønnere profil. 

● Der tilbydes fælleskommunale arrangementer, der bidrager til børn, unge og voksnes bevidsthed 
om bæredygtighed. 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 
udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve 
menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske personale er bevidste om FN’s 17 
Verdensmål for bæredygtig udvikling, og institutionernes arbejde inspireres af disse. 

Der er fokus på brug af formelle og eksterne læringsmiljøer, herunder tilbud som f.eks. Amager 
Ressource Center, Tårnby Forsyning, Den Blå Planet, Skolebotaniske Have, Tårnby Naturskole og 
andre betydende aktører, for at børnene kan opleve, at lokale initiativer kan gøre en forskel for 
biodiversiteten. I Tårnby Kommune arbejdes hen imod at blive en grøn kommune, hvilket rummer 
mulighed for, at dagtilbuddene får en grønnere profil. 

 

  

En storbørnsgruppe arbejder med biodiversitet. 
På institutionen har de bygget insekthoteller ud 
af ting, som de selv har fundet, fx tovværk, 
urtepotter, små grene, papruller, kogler og 
æggebakker.  

Børnene har igennem arbejdet fået en god 
forforståelsen for, at der er stor diversitet af 
insekter på institutionens område. Nu vil 
pædagogerne udvide forståelsen for 
biodiversitet, og inddrager derfor dyrene i 
vandet. Under forløbet ved vandet, er det 
børnene selv, der bliver opmærksomme på, at 
der også er stor forskel på de planter, der lever 
i vandet, og der bliver sat mange ord og navne 
på biodiversiteten i tang og alger. 

At se på forskellige biotoper kan medvirke til at 
skabe en forståelse for naturen, 
bæredygtighed og naturoplevelser. 

Eksempel på arbejdet med biodiversitet og 
undersøgelser i lokalområdet. 
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LÆRINGSMEDARBEJDERNES 
ARBEJDE MED “STRATEGI FOR 
MATEMATIK, SCIENCE OG NATURFAG” 
FOR 0-6 ÅRS OMRÅDET 

Læringsmedarbejdere  Deltager aktivt i samarbejde om udvikling af praksis med natur, udeliv 
og science gennem fx beskrivelser af og refleksioner over praksis 
samt udvikling og afprøvning af ideer.  

Deltager i fælleskommunale arrangementer. 

Naturambassadører Inspirerer, sparrer og understøtter udviklingen af praksis gennem fx 
oplæg, diskussioner og læringsprojekter eller faglig-didaktisk 
supervision. En af pædagogerne i hver institution bør have særligt 
ansvar for udviklingsarbejdet. 

Mindst én repræsentant fra henholdsvis vuggestue-, børnehave-, 
SFO- og klubområdet samt mindst én repræsentant fra ledergruppen 
deltager i Tårnby Kommunes Sciencegruppe med det formål at sikre 
en sammenhængende pædagogisk og didaktisk indsats for 
matematik, science og naturfag for alle børn og unge i Tårnby 
Kommune. 

Ledelse Skaber rammer for et lokalt samarbejde, der involverer alle 
medarbejdere. Ledelsen er i samarbejde med naturambassadøren 
forpligtet til at følge op på arbejdet med den lokale implementering af 
målene fra “Strategi for matematik, science og naturfag” i 
institutionens arbejde med den styrkede læreplan. 

Børne- og 
Kulturforvaltningen 

Skaber rammer for samarbejde og udbyder kommunale 
arrangementer på tværs af institutioner, bl.a. gennem Tårnby 
Kommunes Sciencegruppe. En repræsentant fra Børne- og 
Kulturforvaltningen deltager i den løbende evaluering gennem dialog 
med ledelsen og naturambassadøren. 

Eksterne læringsmiljøer Har fokus på målene i “Strategi for matematik, science og naturfag”, 
når de udbyder læringsforløb og kompetenceudvikling og indtænker 
kompetenceudvikling af det pædagogiske personale som en central 
del af deres aktiviteter. 
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NATURFAG I SKOLE OG SFO 6-16 ÅR  

Kompetenceudvikling af læringsmedarbejdere i forskellige 
læringsmiljøer 

”Helt afgørende forudsætning for den gode undervisning er, at der er dygtige og engagerede lærere, 
som har den nyeste viden inden for deres fag.” 

Regeringens Nationale Naturvidenskabsstrategi, marts 2018. 

 

Mål: 

● Læringsmedarbejdere indgår i faglige 
fællesskaber faciliteret af faglige 
vejledere/ressourcepersoner med fokus på 
videndeling om og udvikling af praksis. 

● Eksterne læringsmiljøer har øget fokus på 
kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejdere. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter 
kompetenceudvikling i forskellige 
læringsmiljøer. 

 

I udviklingen af stærke naturvidenskabelige 
kulturer i hele kommunen er det vigtigt, at 
læringsmedarbejderne løbende 
kompetenceudvikles. En central komponent i 
al kompetenceudvikling er at højne det faglige,  

 

 

 

 

pædagogiske og didaktiske niveau, gerne 
gennem praksisnære læringsforløb og 
opkvalificering til at udnytte Tårnby Kommunes 
fortrinlige lokalområde. 

De kommunale faglige netværk, skolernes 
fagudvalg og Sciencegruppen er med til at 
skabe mere viden, videndeling og debatter  

med udgangspunkt i de enkelte skolers og 
kommunens samlede naturvidenskabelige 
kultur. 

I skolernes lokale naturfagshandleplan skal der 
tages stilling til, hvilket fokus skolen ønsker for 
kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejderne. Fokus kan fx være 
styrkelse af viden om FN’s Verdensmål, 
STEM5, naturvidenskabelig arbejdsmetode, 
læreren som facilitator osv.  

 

STEM-fagene er: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics. 
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Eksempel på kompetenceudvikling via 
skolens fagudvalg og Naturskolen. 

 

På et fagteammøde diskuteres, hvordan de kan 
arbejde med FN´s 17 verdensmål i naturfag. 

En naturfagslærer fortæller om et forløb i 5.kl., hvor 
der overvejende var fokus på målet “Klimaindsats”. 

En lærer, der har 1.kl. i natur/teknologi, har svært 
ved at se, hvordan han kan arbejde med målene, 
da eleverne ikke kan læse eller reflektere over 
globale sammenhænge. 

Fagteamet aftaler at arbejde med et fælles fokus, 
hvor alle årgange primært skal have fokus på FN’s 
verdensmål “Klimaindsats”. Læringsmedarbejderne 
sætter et fælles mål og brainstormer om indhold på 
forskellige klassetrin. 

Fagteamet aftaler også, at klasserne skal arbejde 
sammen med deres venskabsklasse6. 

Da 5. kl har arbejdet med klima, underviser de 
1.klasseseleverne i vand, luft og vejr på forskellige 
måder.  Det aftales også i samarbejde med Tårnby 
Naturskole, hvordan klasserne kan få en oplevelse, 
som både understøttes af arbejdet i klasserne og 
det, der foregår på Naturskolen.  

Elevernes spørgsmål og nysgerrighed danner 
grundlag for, hvad der kunne være interessant at 
undersøge, og eleverne aftaler med vejledning fra 
lærerne, hvad de på 5. kl. niveau og 1. kl. niveau 
skal arbejde med. Én gruppe beslutter, at 1. kl. skal 
illustrere årstider og nedbør i Danmark, mens 5.kl. 
skal observere og undersøge vejret lokalt og 
sammenholde det med aktuelle vejrudsigter. Fælles 
i klassen sammenlignes resultaterne med 
opsamlede data i Danmark og der samtales om 
globale tendenser og årsager. 

Efterfølgende drøfter fagteamet forløbene, og det 
viser sig, at deres erfaringer har bidraget til at 
skabe mere viden på skolen om både FN’s 
Verdensmål og elevformidling både for lærere og 
elever. 
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UDVIKLING AF ARBEJDSMETODER OG 
LÆRINGSMILJØER FOR 6-16 ÅRS 
OMRÅDET 

”Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og 
undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til 
samarbejde.” 

Fælles Mål, fagformålet for natur/teknologi. 

 

Mål:  

● Der er på tværs af kommunen og på de 
enkelte skoler og institutioner kultur for 
undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og 
problemorienteret matematik, science og 
naturfag, så der skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem læringsmiljøerne. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter udvikling 
af arbejdsmetoder og giver inspiration til 
udvikling af læringsmiljøer. 

 

I arbejdet med at styrke de 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder og 
læringsmiljøer er der nogle centrale 
opmærksomhedspunkter, som 
naturfagslæreren skal tage højde for: 

a. Undervisningen skal være 
praksisorienteret, og elevernes 
nysgerrighed og spørgsmål er centrale for 
deres vidensudvikling. 

b. Der skal veksles mellem fagopdelte og 
tværfaglige forløb. Fælles 
evalueringspraksis er her vigtigt, så man 
kan følge op på elevernes læring på tværs.  

c. Fagligt indhold og metode skal være 
tidssvarende og skal afspejle det 

omgivende samfund. FN’s Verdensmål skal 
inddrages som udgangspunkt for 
problembaserede undervisningsforløb. 

d. Åben skole og entreprenørskab skal bringe 
naturfag ind i skolen og skolen ud i 
virkeligheden. På den baggrund kan der 
komme fokus på undersøgelsesbaserede, 
virkelighedsnære, problemorienterede og 
innovative opgaver samt rollemodeller og 
karrierelæring. 

e. Der skal skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem de læringsmiljøer, 
eleverne befinder sig i, både de formelle (fx 
skole) og de eksterne læringsmiljøer (fx 
Naturskolen). 

f. Der skal også skabes sammenhæng 
mellem skole og fritid, således at børnene 
oplever hensigtsmæssige læreprocesser, 
som gør dem kompetente til at handle. 

 

I hver skoles lokale naturfaghandleplan tages 
der stilling til, hvordan der arbejdes med de 
seks opmærksomhedspunkter, og der 
udarbejdes specifikke mål for årets 
naturvidenskabelige aktiviteter. 
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Eksempel på et forløb, som bevæger sig fra en 
tværfaglig dimension til enkeltfaglig dimension. 

 

En gruppe elever undersøger livet i nogle 
vandhuller; de fisker forskellige vandhulsdyr 
og vandplanter op med små net. De måler 
også vandets temperatur og noterer, hvor 
meget lys der er ved hvert vandhul.  

Her arbejder børnene uden et bestemt 
fagligt sigte og altså i den tværfaglige 
dimension. 

Efterfølgende forankres elevernes viden i 
enkeltfaglige sammenhænge.  

De artsbestemmer fx de forskellige arter, de 
har fundet, ved hjælp af en 
bestemmelsesdug (biologi) og tæller, hvor 
mange forskellige arter og hvor mange af 
hver slags, de har fanget (matematik).  

De sammenligner fangster fra forskellige 
vandhuller mht. arter og diversitet (biologi) 
og antal individer (matematik). De 
sammenligner også deres målinger af 
temperatur og lys (fysik, matematik) og 
diskuterer, om der er sammenhæng mellem 
antallet af arter og vandhullernes 

temperatur og lysforhold (biologi, fysik, 
matematik). 
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Børn, unge og voksnes bevidsthed om bæredygtighed for 6-16 
års området 

”Folkeskolen (…) bidrager til [elevernes] forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer 
den enkelte elevs alsidige udvikling.” 

Folkeskolens formål. 

 

Mål:  

● Børn, unge og voksne er bevidste om 
menneskets påvirkning af og samspil med 
naturen. De har arbejdet med virkelige 
problemstillinger fra lokalområdet, og skoler 
og dagtilbud har arbejdet med at få en 
grønnere profil. 

● Der tilbydes fælleskommunale events, der 
bidrager til børn, unge og voksnes 
bevidsthed om bæredygtighed. 
 

Alle elever skal have konkrete erfaringer med 
naturen og udvikle deres nysgerrighed og lyst 
til at udforske naturen. Det giver eleverne en 
forståelse for betydningen af bæredygtig 
udvikling.  

I arbejdet med at styrke elevernes bevidsthed 
om bæredygtighed er det vigtigt, at eleverne 
arbejder med følgende områder: 

a. Menneskets påvirkning af og samspil med 

naturen, fx i forløb om miljø, 
bæredygtighed, biodiversitet og anvendelse 
af naturens ressourcer. Rammen skal være 
FNs Verdensmål. 

b. Projekter, der tager udgangspunkt i lokale 
problemstillinger og/eller udfordringer. 

c. Teknologi, her forstået som både som 
teknologiske udvikling og teknologiens 
betydning og samspil med mennesker.  
Forskellige teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte kreative og innovative 
læreprocesser, skærpe evnen til kritisk 
tænkning og problemløsning samt 
understøtte kommunikation og samarbejde. 

 

I skolernes lokale naturfagshandleplan skal der 
tages stilling til, hvordan elevernes bevidsthed 
om bæredygtighed skal styrkes.  Dette kan evt. 
beskrives i relation til arbejdet med de øvrige 
målområder.   
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Eksempel på arbejdet med bærdygtighed og 
menneskets samspil med naturen. 

 

  

 

Mellemtrinnet skal arbejde med 
bæredygtighed og have fokus på 
menneskets samspil med naturen. 

De skal i forløbet have viden om, hvor 
affald kommer fra, hvilke egenskaber de 
har, hvordan vi bruger dem, og hvad der 
sker med dem efter endt brug; herunder 
affaldsforebyggelse, genanvendelse og 
affaldssortering.  

Se forløbsvejledning på 
https://mindthetrash.dk/  

I forløbet besøger de Amager 
RessourceCenter. Her får de kendskab til 
problemstillinger i forhold til plastsortering i 
stor skala, og derefter arbejder de videre 
med mulige løsninger. 

 

I udskolingen arbejdes der med et 
projekt med fokus på biodiversitet.  

Klasserne besøger på skift 
Skolebotanisk Have, hvor hver gruppe 
vælger et biotop og undersøger 
udvalgte organismers livsbetingelser. 
Grupperne indsamler forskellige 
relevante data fra den valgte biotop. 
Derefter udarbejder grupperne en 
konkret model med fænomener fra 
deres biotop.  

Eleverne skal undersøge, hvordan 
forskellige miljøfaktorer påvirker deres 
model og perspektivere det til 
påvirkning af deres biotop i 
Skolebotanisk Have.  

Elevernes viden om de forskellige 
biotoper er vigtig for, at de kan danne 
sig et helhedsbillede af biodiversiteten 

Eksempel på arbejde med projekter. 
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Læringsmedarbejdernes arbejde med “Strategi for matematik, 
science og naturfag” for 6-16 års området                                                                                                                                                                     

Læringsmedarbejdere Deltager aktivt i samarbejde om udvikling af undervisning, der er rettet 
mod naturfaglige mål og elevernes naturfaglige kompetenceudvikling. 

Har ansvar for at udføre de aktiviteter, der er beskrevet i skolens lokale 
naturfagshandleplan i forhold til ovenstående tre mål. 

Arbejder på at styrke elevernes naturfaglige læring gennem faglige 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). 

Ressourceperson Har tovholderfunktion for naturfagsteamet på skolen og samarbejder 
med skoleledelsen om udarbejdelse, implementering og evaluering af 
den lokale naturfagshandleplan. 

Deltager i det fælleskommunale naturfagsnetværk. Fra udvalgte skoler 
deltager ressourcepersoner også i Sciencegruppen. 

Inspirerer, sparrer og understøtter udvikling af praksis gennem fx 
oplæg, diskussioner, projekter eller fagdidaktisk supervision. 

Arbejder på at styrke skolens naturfaglige kultur gennem faglige 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). 

Skoleledelsen Skaber rammer for et lokalt samarbejde, der involverer alle 
medarbejdere inden for naturfagsområdet. Ledelsen er i samarbejde 
med naturambassadøren forpligtet til  at følge op på arbejdet med den 
lokale implementering af målene fra “Strategi for matematik, science og 
naturfag” i skolens arbejde med den lokale naturfagshandleplan. 

Børne- og 
Kulturforvaltningen 

Skaber rammer for samarbejde og udbyder kommunale arrangementer 
på tværs af skolerne, bl.a. gennem Tårnby Kommunes Sciencegruppe. 
Deltager som sparring til udarbejdelsen af den lokale handleplan. 

Sikrer løbende evaluering gennem dialog med skoleledelserne, og 
sikrer at strategiens tre indsatsområder altid er bærende ved 
kommunale naturfaglige arrangementer 

Eksterne læringsmiljøer Har fokus på målene i “Strategi for matematik, science og naturfag”, 
når de udbyder læringsforløb og kompetenceudvikling og indtænker 
kompetenceudvikling af læringsmedarbejderne som en central del af 
deres aktiviteter. 
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MATEMATIK I SKOLE OG SFO 6-16 ÅR  

Kompetenceudvikling af læringsmedarbejdere i forskellige 
læringsmiljøer

Mål: 

● Læringsmedarbejdere indgår i faglige 
fællesskaber faciliteret af faglige 
vejledere/ressourcepersoner med fokus på 
videndeling om og udvikling af praksis. 

● Eksterne læringsmiljøer har øget fokus på 
kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejdere. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter 
kompetenceudvikling i forskellige 
læringsmiljøer. 

 

I udviklingen af stærke matematikfaglige 
kulturer i hele kommunen er det vigtigt, at 
læringsmedarbejderne løbende oplever en 
form for kompetenceudvikling. En central 
komponent i al kompetenceudvikling er 
praksisnære læringsforløb og opkvalificering til 
at udnytte Tårnby Kommunes fortrinlige 
lokalområde. 

 

 

De kommunale matematikvejledernetværk, 
skolernes matematikfagudvalg samt lærer 

netværk for matematik er i høj grad med til at 
skabe mere viden, videndeling og debatter om 
den enkelte skoles matematikkultur. 

Matematikkulturen skal udbygges og styrkes, 
og der er derfor behov for et forpligtende 
samarbejde mellem dagtilbud, skole, SFO- og 
klubområdet. 

Udvikling af skolernes matematikkultur skal 
være med til at sikre elevernes dannelse og 
uddannelse i matematik, hvilket er et fælles 
anliggende for læringsmedarbejderne. 

I skolernes lokale matematikhandleplan skal 
der tages stilling til, hvilket fokus skolen ønsker 
for kompetenceudvikling af 
læringsmedarbejderne. Fokus kan fx være 
styrkelse af viden om FN’s Verdensmål, 
STEM7, matematiske kompetencer og indhold, 
læreren som facilitator osv.

  

 

  
7 STEM fagene er: Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics. 
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Eksempel på kompetenceudvikling i praksis 
med fokus på STEM-områderne. 

 

Et lærerteam ønsker at blive klogere på, 
hvordan de kan arbejde med et 
undervisningsforløb, hvor de har særlig 
fokus på STEM-områderne.  

Teamet ønsker, at udgangspunktet skal 
være et eksternt læringsrum, Den Blå 
Planet.  

Når matematiklæreren tidligere har indgået i 
fællesfaglige forløb, har matematik været et 
støttefag.  

Matematiklæreren ønsker denne gang at 
blive klogere på, hvordan matematik kan 
indgå mere på lige fod med de andre fag. 

I tæt samarbejde med Den Blå Planet 
udarbejder teamet en virkelighedsnær 
problemstilling om fiskenes plads og 
levevilkår, hvor eleverne skal arbejde som 
ingeniører og opstille matematiske modeller, 
der kan forbedre forholdene. 

Matematiklærerne og lærerteamet fik i 
forløbet mere viden om, hvor stærkt 
matematik kan stå i det tværfaglige arbejde, 
og teamet blev klogere på, hvordan man via 
et PLF kan sparre med hinanden og 
derigennem udvikle undervisningen. 
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UDVIKLING AF ARBEJDSMETODER OG 
LÆRINGSMILJØER FOR 6-16 ÅRS 
OMRÅDET 

”Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, 
således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og 
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.” 

Fagformålet fra matematik. 

 

Mål: 

● Der er på tværs af kommunen og på de 
enkelte skoler og institutioner kultur for 
undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og 
problemorienteret matematik, science og 
naturfag, så der skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem læringsmiljøerne. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der understøtter udvikling 
af arbejdsmetoder og giver inspiration til 
udvikling af læringsmiljøer. 

 

I arbejdet med at styrke de matematiske 
kompetencer, arbejdsmetoder og 
læringsmiljøer er der nogle centrale 
opmærksomhedspunkter, som 
matematiklæreren skal tage højde for: 

a. Undervisningen skal være 
praksisorienteret, og elevernes 
nysgerrighed og spørgsmål er centrale for 
deres vidensudvikling. 

b. Der skal veksles mellem fagopdelte og 
tværfaglige forløb med andre fag, fx 
naturfagene. Fælles evalueringspraksis er 
her vigtig, så man kan følge op på 
elevernes læring på tværs.  

c. Fagligt indhold og metode skal være  
d. tidssvarende og skal afspejle det 

omgivende samfund. FN’s Verdensmål skal 
inddrages som udgangspunkt for 
problembaserede undervisningsforløb. 

e. Åben skole og entreprenørskab skal bringe 
anvendt matematik ind i skolen og skolen 
ud i virkeligheden. På den baggrund kan 
der komme fokus på undersøgelses-
baserede, virkelighedsnære, 
problemorienterede og innovative opgaver 
samt rollemodeller og karrierelæring. 

 

f. Der skal skabes sammenhænge i 
læreprocesserne mellem de læringsmiljøer, 
eleverne befinder sig i, både de formelle (fx 
skole) og de eksterne læringsmiljøer (fx 
Naturskolen). 

g. Der skal også skabes sammenhæng 
mellem skole og fritid, således at børnene 
oplever hensigtsmæssige læreprocesser, 
som gør dem kompetente til at handle. 

I hver skoles lokale matematikhandleplan 
tages der stilling til, hvordan der arbejdes med 
de seks opmærksomhedspunkter, og der 
udarbejdes specifikke mål for årets 
naturvidenskabelige aktiviteter.
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I årgangsteamet er man blevet opmærksom 
på, at der er spildtid, som giver uro og 
konflikter, hver gang klassen skal til 
svømning. Turen tager ca. 10 min.  

Matematiklærerne på årgangen planlægger i 
fællesskab opgaver til turen.  

De er opmærksomme på, at de I planlægning 
af alle forløb skal sikre, at en eller flere af de 
matematiske kompetencer skal være i 
samspil med et af fagets stofområder.  

Én af opgaverne er, at eleverne får udleveret 
et diagram, som viser CO2 - aftryk for 
forskellige fødevarer. Eleverne skal nu i 
makkerpar vurdere modellen, afkode, tolke 
og kritisk analysere den i forhold til de data, 
som var modelleret i diagrammet. 

Eleverne arbejder primært her med 
modelleringskompetencen og stofområdet 
statistik i et uformelt. 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på et forløb, hvor fokus er på de 
matematiske kompetencer i et uformelle 
læringsrum på vej til svømning. 
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BØRN, UNGE OG VOKSNES 
BEVIDSTHED OM BÆREDYGTIGHED 
FOR 6-16 ÅRS OMRÅDET 

”Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, 
kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til 
matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk 
fællesskab.” 

Fagformålet for matematik. 

 

Mål:  

● Børn, unge og voksne er bevidste om 
menneskets påvirkning på og samspil med 
naturen, de har arbejdet med virkelige 
problemstillinger fra lokalområdet, og skoler 
og dagtilbud har arbejdet med at få en 
grønnere profil. 

● Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der bidrager til børn, unge 
og voksnes bevidsthed om bæredygtighed. 

 

Alle elever skal have konkrete erfaringer med 
anvendt matematik, og de skal udvikle deres 
nysgerrighed og lyst til at udforske deres 
omgivelser med matematik.  

I arbejdet med at styrke elevernes bevidsthed 
om bæredygtighed er det vigtigt, at eleverne 
arbejder med følgende områder: 

a. Menneskets påvirkning af og samspil med 
naturen, fx i forløb om miljø, 

bæredygtighed, biodiversitet samt i 
samfundsspørgsmål. Rammen skal være 
FN’s Verdensmål. 

b. Projekter, der tager udgangspunkt i lokale 
problemstillinger og/eller udfordringer. 

c. Teknologi, her forstået som både som 
teknologiske udvikling og teknologiens 
betydning og samspil med mennesker.  
Forskellige teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte kreative og innovative 
læreprocesser, skærpe evnen til kritisk 
tænkning og problemløsning samt 
understøtte kommunikation og samarbejde. 

 

I skolernes lokale matematikhandleplan skal 
der tages stilling til, hvordan man vil styrke 
elevernes bevidsthed om bæredygtighed.  
Dette kan evt. beskrives i relation til arbejdet 
med de øvrige målområder.   
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På skolen har man i den lokale 
handleplan for matematik opsat et mål 
om, at alle klasser skal arbejde med 
bæredygtighed.  

På fagudvalgsmøderne videndeles om 
forløbene, så forskellige tilgange, ideer 
og erfaringer bliver delt.  

I en klasse vil man arbejde med 
dataindsamling samt metoder og 
redskaber til ordning og beskrivelse af 
data. I opgaven skal eleverne blive 
bevidste om, at transport bidrager til 
drivhuseffekten, da der afbrændes olie 
eller diesel.  

Eleverne skal her hver især udregne 
deres CO2- udledning for transport til og 
fra skole og sammenligne deres 
resultater med klassens samlede 
udledning. 

Eksempel hvor fokus er på menneskets 
påvirkning på klimaet gennem en statistisk 
undersøgelse. 

 

En skole ønsker at få en grøn profil.  

Alle klasser arbejder på at lave 
beregninger, hvor de matematisk 
beskriver skolens energiforbrug og 
kommer med forslag til forbedringer i 
forhold til energiudnyttelse inden for 
energi, vand og genbrug på skolen.  

Til sidst afholder skolen en 
fernisering, hvor elever, lærer og 
forældre ser de forskellige forslag. 

Eksempel på hvordan matematik kan 
medvirke til at en skole får en grøn profil. 
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Læringsmedarbejdernes arbejde med “Strategi for matematik, 
science og naturfag” for 6-16 års området 

  

Læringsmedarbejdere Deltager aktivt i samarbejde om udvikling af undervisning, der er rettet 
mod naturfaglige mål og elevernes kompetenceudvikling i matematik. 

Har ansvar for at udføre de aktiviteter, der er beskrevet i skolens lokale 
naturfagshandleplan i forhold til ovenstående tre mål. 

Arbejder på at styrke elevernes naturfaglige læring gennem faglige 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). 

Ressourcepersoner 
(Matematikvejledere)  

Har tovholderfunktion for matematikfagsteamet på skolen og 
samarbejder med skoleledelsen om udarbejdelse, implementering og 
evaluering af den lokale matematikhandleplan. Er ansvarlig for at 
bringe de lokale handleplaner for matematik og naturfag ind i skolens 
udviklingsudvalg. 

Deltager i det fælleskommunale matematikvejledernetværk. Fra 
udvalgte skoler deltager ressourcepersoner også i Sciencegruppen. 

Inspirerer, sparrer og understøtter udvikling af praksis gennem fx 
oplæg, diskussioner, projekter eller fagdidaktisk supervision. 

Arbejder på at styrke skolens matematikkultur gennem faglige 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). 
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Læringsmedarbejdere Deltager aktivt i samarbejde om udvikling af undervisning, der er rettet 
mod naturfaglige mål og elevernes kompetenceudvikling i matematik. 

Har ansvar for at udføre de aktiviteter, der er beskrevet i skolens lokale 
naturfagshandleplan i forhold til ovenstående tre mål. 

Arbejder på at styrke elevernes naturfaglige læring gennem faglige 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). 

Skoleledelsen Skaber rammer for et lokalt samarbejde, der involverer alle 
medarbejdere inden for matematikområdet og er i særlig grad, og i 
samarbejde med matematikvejlederne, forpligtede til at følge op på 
arbejdet med den lokale implementering af målene fra “Strategi for 
matematik, science og naturfag” i skolens arbejde med den lokale 
matematikhandleplan. 

Børne- og 
Kulturforvaltningen 

Skaber rammer for samarbejde og udbyder kommunale arrangementer 
på tværs af skolerne, bl.a. gennem Tårnby Kommunes Sciencegruppe. 
Deltager som sparring til udarbejdelsen af den lokale handleplan. 

Sikrer løbende evaluering gennem dialog med skoleledelserne, og 
sikrer at strategiens tre indsatsområder altid er bærende ved 
kommunale naturfaglige arrangementer 

Eksterne læringsmiljøer Har fokus på målene i “Strategi for matematik, science og naturfag”, 
når de udbyder læringsforløb og kompetenceudvikling og indtænker 
kompetenceudvikling af læringsmedarbejderne som en central del af 
deres aktiviteter. 
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