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Fuld fokus på LEAPS
Kære læser
Kata Fonden har lanceret sit hidtil største initiativ kaldet
LEAPS. Fire modelskoler omstilles over fem år til en helt
ny form for skole.
På en LEAPS skole sættes børnenes engagement og læring
i centrum gennem professionel projektbaseret læring.
Målet er at ruste børnene til fremtiden. Det sker med
faglighed, nye kompetencer og bedre naturfaglig indsigt.
Initiativet har allerede fået stor opmærksomhed.
2017 har være et særdeles tilfredsstillende år, hvor fonden
har nået tre vigtige milepæle.
1.

2.

Der er lavet aftaler med kommuner og skoler om de
første fire LEAPS skoler. Den første LEAPS skole i
Sønderborg har gennemført et års træning og har
påbegyndt undervisning og læring efter de nye
LEAPS principper. LEAPS skole nummer to i Esbjerg
er i gang med træningsåret. LEAPS skole tre og fire, i
henholdsvis Kalundborg og Køge, er i gang med at
forberede deres LEAPS start.
Fonden har afsluttet initiativet Klog På Naturfag, der
har opkvalificeret i alt 1.203 naturfagslærere. Initiativet drives videre af Clio Online.

3.

Fonden har ligeledes afsluttet initiativet NyNaturfag,
hvorigennem fonden har bidraget til indretningen af
208 naturfagslokaler over de seneste fem år. Initiativet drives videre af Højer Møbler.

Fonden arbejder i fra forskning til praksis med vægt på at
sikre en bred spredning og effekt af de igangsatte initiativer. Fonden gennemfører sine initiativer i et tæt samarbejde med andre fonde og donorer, hvis støtte vi er meget
taknemmelige for.
Fondens helt primære fokus de kommende år vil være på
det store LEAPS initiativ. LEAPS involverer mere end 200
lærere og skoleledere, udover forskere, kommunale ledere
og eksperter fra udlandet, der skal arbejde sammen i fem
år.
Du kan læse meget mere om LEAPS og de andre initiativer i dette årsskrift.

God læselyst…
Peter Skat-Rørdam, PhD, Fondsdirektør
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LEAPS
initiativet
Fire skoler, fire kommuner og
2.370 elever. Kata Fondens
nyeste initiativ er samtidig
fondens til dato mest ambitiøse.
De fire skoler omdannes fra at
være traditionelle folkeskoler til
at undervisning sker ved hjælp
af projektbaseret læring.
LEAPS skoler følger en ny strategi,
hvor natur/teknologi ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle andre
fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based
learning”.
Projekter skal være håndgribelige og
autentiske for børnene, samt gerne
tage udgangspunkt i lokalområdet.
Vi har set, blandt andet i USA, at
denne læringsform kan engagere børn
på alle niveauer ved at skabe bedre
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sammenhæng mellem skolen og det
omgivende samfund. På den måde vil
eleverne blive bedre forberedt på livet
efter skolen.
Fire skoler, fordelt over hele landet, er
med i LEAPS projektet. Første skole
var Sønderskov-Skolen i Sønderborg,
og derefter blev Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Herfølge Skole i Køge
og Skolen på Herredsåsen i Kalundborg en del af LEAPS familien.
Skolerne er i gang med en omlægning
af undervisningen. Den traditionelle
silobaserede undervisning, hvor for
eksempel matematik har et par timer
på skemaet, efterfulgt af dansk og til
slut to historietimer erstattes af projektbaseret læring, hvor lærerne
samarbejder tværfagligt og sikrer, at
eleverne lærer fagene gennem projekter, hvor alle fagene indgår.

LEAPS SKOLERNE
SØNDERSKOV -SKOLEN

Sønderborg Kommune
700 elever
KVAGLUNDSKOLEN

Esbjerg Kommune
450 elever
HERFØLGE SKOLE

Køge Kommune
450 elever
SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN

Kalundborg Kommune
770 elever

Projektbaseret læring er “en systematisk undervisningsmetode, som engagerer
eleverne til at lære værdifuld viden og til at udvikle det 21. århundredes
kompetencer gennem en udvidet, elevstyret og undersøgende proces, der er
struktureret omkring komplekse, autentiske problemstillinger og omhyggeligt
designede produkter og opgaver med læringsmål”
Oversat fra “PBL 21ST CENTURY SUCCESS”, s. 5
Buck Institute for Education

Omlægningen tager tid. SønderskovSkolen er naturligvis længst i processen, da skolen var den første i
LEAPS projektet.
Det betyder, at skolens 1., 4 og 7.
årgange allerede er overgået til projektbaseret læring.
På de tre andre skoler er lærerne i
gang med en række kurser, der skal
styrke deres viden om projektbaseret
læring, det tværfaglig samarbejde og
ikke mindst geare skolen til at overgå
fra at være klassisk grundskole til en
LEAPS skole.

Omlægningen tager i alt fire år. Skolerne begynder med et træningsår,
hvorefter den nye praksis gradvis
introduceres og tilpasses over en treårig periode.
Første år overgår skolernes 1., 4 og 7.
årgange til LEAPS principperne. Året
efter stiger den første LEAPS årgang
et klassetrin, mens de nye 1., 4. og 7.
klassetrin indlemmes i projektbaseret læring.
Processen sker tre gange, så alle
skolens klassetrin gradvis overgår til
den nye undervisningsform.

LEAPS skolerne realiserer konceptet
gradvist gennem udviklingsprocessen
med assistance fra Kata Fonden.
Ændringen af skolen fra en almindelig grundskole til en LEAPS skole
tager udgangspunkt i Kata Fondens
konceptbeskrivelse, som er under
konstant udvikling.
Konceptet bygger på erfaringer med
projektbaseret læring fra USA og
England, men videreudvikles i
samarbejde med de danske skoler og
praktikere.

Skolen på Herredsåsen i Kalundborg er den fjerde
skole i LEAPS projektet. Foto: Cubo Arkitekter.
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Projektbaseret
læring på dansk
LEAPS motiverer eleverne og
sikrer, at de har en klar
forståelse af, hvorfor de arbejder med det, de er i gang med.
En af de primære inspirationer til
LEAPS initiativet finder man i Californiske San Diego.
Her ligger skolerne High Tech High
tæt på Stillehavet.
Selv om LEAPS er inspireret af High
Tech Highs succes, så er initiativet
ikke en kopi, en version eller en fordanskning af den amerikanske succes. Dertil er skolesystemerne, eleverne og lærerne i USA og Danmark
for forskellige.
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LEAPS handler i bund og grund om
at støtte danske folkeskoler i at omstille sig fra en traditionel, dansk
folkeskolemodel til skoler, hvor der
højere grad arbejdes projektbaseret.
Målet er at få en række danske skoler, hvor undervisning, i højere grad
end nu, både taler til elevernes
hænder, hjerter og hoveder.
Læringen og engagementet skal
styrkes for alle elever, og deres lyst
til at fortsætte i uddannelse efter
grundskolen skal øges.
15 år med succes
High Tech High er en kæde af skoler
lokaliseret i og omkring San Diego.
Kæden er grundlagt i 2000, og skol-

erne har dermed næsten 15 års erfaring med projektbaseret læring.
Skolerne har vundet stor international opmærksomhed på baggrund af deres arbejde med projektbaseret læring. De har succes med at
skabe en kultur, hvor stort set alle
elever fortsætter deres uddannelse
efter high school.
Når man besøger High Tech High i
San Diego er det da også svært ikke
at blive imponeret. Alene det visuelle indtryk sætter spor.
Der er store åbne rum og massive
mængder af imponerende elevprodukter overalt. Det giver indtryk af

LEAPS skoler er inspireret af High Tech
High i San Diego.
noget helt anderledes. Læg dertil en
utrolig imødekommenhed fra alle
elever og lærere, der gerne inviterer
indenfor og fortæller om, hvad de er i
gang med.
Egen pædagogisk retning
High Tech High-skolerne drives som
”charter schools”, der er offentligt
finansierede skoler med stor frihed til
selv at definere egen pædagogisk retning.
Eleverne betaler ikke for at gå der,
men optages bredt fra hele byen. Det

sker med en lodtrækningsmodel, der
sikrer et elevgrundlag, der afspejler
befolkningens diversitet.

på skolen, eller hvis man vil have sit
barn til at gå der.

Skolerne har opnået en status, hvor de
har hundredevis af ansøgere til deres
stillinger. De kan stille meget faste
krav til deres elever. Og de har nogle
meget anderledes ansættelsesforhold,
end vi finder i de danske folkeskoler.

Forskellene i forhold til til danske
folkeskoler er til at få øje på. Og
LEAPS initiativets formål er da heller
ikke at skabe ”High Tech High Denmark”, men at bruge inspirationen fra
blandt andre High Tech High til at
skabe et bud på fremtidens skole.

Hele grundtanken om at arbejde projektbaseret er en del af skolens
oprindelige grundlag, og den skal man
købe ind på, både hvis man vil arbejde

Motiverer eleverne
Noget af det, vi kan lade os inspirere
af fra High Tech High er fokus på at
skabe produkter af høj kvalitet, både
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hvad indgår fagligt indhold, men også
håndværksmæssigt. En anden ting er
evnen til at motivere eleverne og sikre,
at de har en klar forståelse af, hvorfor
de arbejder med det, de er i gang med.
LEAPS er helhjertet skoleudvikling
med tid til at lære undervejs og justere
kursen for at sikre, at alle er med.
Omstillingen fra en traditionel, dansk
grundskole til en LEAPS skole er et
langt sejt træk. Indsatsen berører alle
dele af skolens hverdag.
Lærerne skal have de bedste muligheder for at lave en varieret og vedkommende undervisning med kobling
til skolens omverden. Derfor skal der
arbejdes med skolens organisation,
med lærernes samarbejde, med den
fysiske indretning og mange, mange
andre elementer af det at drive skole.
På LEAPS skolerne tages der udgangspunkt i de lærere og elever, der
allerede er på skolen, samt de omstillingsbehov, den enkelte har.
LEAPS skoler lever op til Folkeskoleloven og alle obligatoriske mål og alt
indhold i fagene - ligesom alle andre
folkeskoler i Danmark.
Målet på en LEAPS skole er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder
samtidig med at de samarbejder, arbejder innovativt og igennem varierede tilgange bevarer motivationen
for at lære.
Til gavn for dem selv, men bestemt
også for fremtidens samfund.
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Elevprodukter fraHigh Tech High i
Californiske San
Diego.

Lyreskovskolen i Padborg. Foto: Arkitema.

NyNaturfag ramte rigtigt
Projektet NyNaturfag har haft til formål at hjælpe
skoler med at indrette naturfagslokaler, så de er inspirerende og lægger op til en eksperimenterende
undervisning.

Støtten er udmøntet i form af materialer og eksperter fra Kata
Fonden.

Mange skoler ønsker lokaler, der gør op med den frontale
undervisningsform. De søger derfor inspiration til, hvordan
lokaler kan indrettes ud fra læringsprincipper - fremfor rene
ingeniørmæssige eller arkitektoniske hensyn.

•

kan anvendes både til små naturfagsområder ned til 30
kvadratmeter og større naturfagsområder op til 800
kvadratmeter

•

kan anvendes både til små indretningsbudgetter ned til
50.000 kroner og til projekter på over 10 millioner kroner

•

hjælper lærere og pædagoger, der ikke har indretningskompetencer med at formulere deres ønsker, samt
måder de kan realisere disse på

•

er undervisernes involvering i indretningen, der lægger
fundamentet for en ændret læringspraksis i lokalerne

NyNaturfag bygger på konceptet bag Fremtidens naturfaglige
Undervisningsfacilitet (FUF), som blev etableret i 2012 ved
oplevelsesparken Universe på Als. Konceptet bygger på ni
forskellige læringszoner, der hver understøtter forskellige
former for naturfaglig læring og dermed også børns forskellige måder at lære på. NyNaturfag har muliggjort støtte til
indretningen af 208 lokaler på 96 skoler i 33 kommuner.

Indretningskonceptet har vist sin bæredygtighed, da det:

!11

Lyreskovskolen i Padborg er en af de skoler, der er indrettet efter
NyNaturfags principper. Fotos: Arkitema.

Da Kata Fonden gik i gang med Fremtidens Undervisningsfacilitet, som er baggrunden for NyNaturfag, var det nogle
dystre tal, man så både i forhold til elevernes holdning til
naturfag og deres faglige resultater inden for naturfagene.
På det tidspunkt gav 71 procent af eleverne udtryk for, at de
ikke forestille sig en fremtid med et job eller uddannelse
inden for det naturfaglige område.
På samme tidspunkt lå danske elever på en 19. plads i
forhold til OECD-landende, når det gjaldt naturfag (Undervisningsministeriet, 2009).
Over en årrække har interessen for de naturfaglige uddannelser været svigtende, og de nyeste tal viser, at tendensen
stadig vil skabe en mangel på over 10.000 ingeniører i 2025
(Engineer The Future, 2015). Der er en klar sammenhæng
mellem naturfagenes positionering i skolerne, elevernes
oplevelse af naturfagsundervisningen og valg af videre uddannelse (Sjøberg & Schreiner, 2010). Det er derfor interessant at se på elevernes opfattelse af undervisning i fag med
science og teknologi, og hvordan dets relevans opfattes af
eleverne.
Flere årsager blev trukket frem i den forbindelse; blandt
andet det faktum, at 70 procent af de undervisere, der
havde natur/teknologi på skemaet, ikke havde det som
linjefag. Samtidig gav 55 procent af naturfagslærerne udtryk
for, at en forbedring af de fysiske rammer ville gøre eleverne
mere interesserede i naturfag.
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Når man samtidig ved, at en traditionel indretning af undervisningslokaler hæmmer elevengagementet, var det et
område, der havde brug for ny inspiration. Konceptet Ny Naturfag skulle spredes med en indretningsmodel, der støt tede en undersøgelsesbaseret pædagogik.
Det samlede initiativ skulle gennem projektperioden nå
målet om at påvirke 200 lokaler, og projektet Klog på
Naturfag skulle derigennem inspirere 20.000 skoleelever.
Aalborg Universitet har gennemført før- og efterforskning
på en af indretningerne og har blandt andet gennem omfattende videoobservationer konstateret, at indretning efter
NyNaturfags principper øger børnenes autonomi, engagement og produktive interaktioner.
Kata Fonden har kommunikeret og informeret om NyNaturfag til samtlige kommuner og skoler i Danmark. Vi
har søgt at tilfredsstille den store efterspørgsel så godt som
muligt. Erfaringerne fra NyNaturfag stilles fortsat til
rådighed for alle grundskoler i Danmark på nynaturfag.dk.
Projektet er pr. 1. januar 2018 overdraget til Højer Møbler,
som har gjort det muligt, at projektet også i fremtiden kan
bringe disse principper i spil i forbindelse med indretningen
af naturfagslokaler. Højer Møbler har forpligtet sig til at
holde projektet frit tilgængeligt på nynaturfag.dk, og det vil
derfor være muligt for alle, der skal i gang med en renovering, ombygning eller et helt nyt byggeri at bruge principperne og hente inspiration i konceptet.

Anbefalinger
fra NyNaturfag
1. Lærerne skal sikre en indretning efter læringsprincipper
Dette er vores hovedanbefaling. Det er underviserne, der
skal bruge lokalerne, og derfor skal disses ejerskab
grundlægges. Såfremt man fra starten får formuleret de
læringsprincipper ind i kravspecifikationen for lokalerne,
sikrer man også, at alle både beslutningstagere, rådgivere og
leverandører har fokus på disse. Som inspiration kan de otte
principper i NyNaturfag benyttes.
2. Udpeg en indretningskoordinator der er fagligt
respekteret
Det er en ekstra opgave for skolens personale at skulle deltage i en indretningsproces. For at undgå stilstand i travle
perioder, er det vores erfaring, at en af ledelsen udpeget indretningskoordinator, kan sikre fremdrift. Indretningskoordinatoren skal være respekteret af kollegaerne for at sikre
disses motivation og skal helst sikres et mindre timetal til
opgaven.
3. Skoleledelsen skal være med i processen for at
sikre hurtig fremdrift
Skolelederens eller viceskolelederens deltagelse er vigtig for
at rammesætte, holde fokus og træffe afgørelser, som underviserne ikke kan. Derved sikres fremdrift med indretningskoordinatorens støtte. Ledelsen kan ved sin deltagelse
opnå den fordel, at de får indsigt i og forståelse af de fagdidaktiske diskurser, der er i naturfagsteamet.

4. Indretningsprocessen bør gennemføres indenfor
halvanden måned
Det er vores erfaring at den ”læringsmæssige” kravspecifikation skal udformes hurtigt for at sikre størst mulig indflydelse på den efterfølgende proces i kommunen og hos rådgiverne. Indretningsprocesser, der tager længere tid end ento måneder, synes at få mindre effekt på det endelige resultat.
5. Udnyt de ”skjulte” kvadratmeter skolen har
Inddrag gangarealer og depotrum til undervisning og
samarbejde. Dermed kan man øge de kvadratmeter, som er
sat af til et bestemt fagområde med 10-20 procent. Der kan
for eksempel skabes gruppearbejdspladser i gangområder og
læsenicher i kroge og hjørner. Brandmyndighedernes krav
skal naturligvis overholdes.
6. Budgetbegrænsninger fremmer indretningskreativiteten
Nogle af de mest kreative indretningsløsninger, vi har set set
udført, findes på skoler med et meget lille indretningsbudget, for eksempel 200.000 kroner. Dette har tvunget skoler
til at udvikle billige løsninger ud fra de definerede principper. Disse løsninger rummer om- og udflytning af eksisterende møblement og for eksempel donation af inventar fra
lokale sygehuse eller virksomheder. Involvering af skolens
tekniske personale er vigtig.
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7. Sæt tid af til ibrugtagning
For at få den bedste brug af lokalerne er det vigtigt, at underviserne - ved gensidig hjælp - bruger tid på at forberede
to-tre undervisningsforløb, der passer til den nye indretning
efter ibrugtagning. En intern træningsuge i brug af lokalerne
kan anbefales.
8. Observer hvordan lokalerne bliver brugt
Bliver lokalerne brugt sådan, som det var tiltænkt? Få
eventuelt en kollega til at observere, hvordan eleverne
bruger lokalet. Giv mulighed for at udveksle erfaringer i
naturfagsteamet om brugen af lokalerne og undervisningspraksis i disse. Der vil typisk være brug for justeringer af
undervisningspraksis og af lokaler indenfor de første 6-12
måneder

NYNATURFAG
Påvirkede lokaler fra 2013 til 2017

9. Stil didaktiske krav til leverandørerne
Ofte har leverandører af møbler, udstyr og andet inventar
indretningsmodeller, de arbejder efter. Såfremt skolen har
klare krav til den læring, der skal foregå, bliver det også
nemmere at vurdere de løsninger, leverandørerne foreslår.
Forklar indretningsprincipperne til leverandørerne, hold fast
i principperne, og gør leverandøren til medskaber af lokalet.
10. Sæt mål og strategi for naturfag på skolen
Dette burde måske være den første anbefaling, men er typisk
et resultat af et længerevarende og målrettet arbejde med
naturfag på en skole. Vores erfaring er, at skoler, der arbejder med mål for naturfagslæringen og børnenes engagement
i denne, også får større udbyttet af en ny lokaleindretning,
netop fordi lokalerne og den undervisning, der praktiseres er
en strategi til at nå målene. En bredt forankret strategi skal
også sikre, at en ny lokaleindretning ikke er afhængig af en
enkelt ildsjæl.

LOKALER SOM ER INSPIRERET VIA NYNATURFAG
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Klog på Naturfag
lever videre
Projektet Klog på Naturfag er
afsluttet. 1.203 lærere fra 92
kommuner har gennemført
2.441 opkvalificeringsforløb.

således at disse forhold ikke bliver
forhindrende for en opkvalificering.

Klog på Naturfag-projektet har de
seneste fem år givet naturfagsundervisere i grundskolen lettere adgang
til faglig opkvalificering gennem online-tjenesten klogpånaturfag.dk.

Opkvalificering tilbydes på platformen klogpånaturfag.dk, hvor
naturfagslærerne kan udvikle deres
metodiske og teoretiske kompetencer
gennem ”blended learning”, der er en
blanding af online og offline
læringsaktiviteter.

Klog på Naturfag er udviklet som en
tjeneste, der kan benyttes uafhængigt
af tid og sted, i små forløb og med et
mindre forbrug af tid og penge,

Samtlige danske skoler er blevet informeret om Klog på Naturfag og har
fået tilbudt workshops i brugen af
tjenesten. I alt 1.203 lærere fra 92

kommuner har gennemført 2.441 opkvalificeringsforløb. Fonden har gennemført workshops for cirka hver
tiende naturfagslærer i grundskolen.
Erfaringerne med Klog på Naturfag
kan sammenfattes således:
•

Har ramt et behov hos brugerene,
fordi fokus på det metodiske
udgør et supplement til eksisterende materialer og tjenester

•

Benyttes bredt af naturfagslærere
på alle klassetrin
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•

Sammenkædningen af online
forløb med afledte offline aktiviteter er grundlaget for
brug i undervisningspraksis

•

Klog på Naturfag skal ses som en
teamaktivitet

•

Klog på Naturfag drives videre af
Clio Online

Der har været gennemført forskning i
tilknytning til brugen af Klog på
Naturfag. Dels i form af et ph.d-arbejde (Schack, 2016 ) og dels i form af
følgeforskning (Ørngreen, 2017).
Forskningen har vist, at Klog på
Naturfag fungerer som opkvalificeringssted, men også at overførsel til
praksis i klassen hænger direkte
sammen med, hvordan tjenesten introduceres og integreres i skolens
hverdag.
Vi har sammenfattet erfaringerne fra
workshops og dialog med 75 skoler og
brugere, resultaterne fra de to forskningsprojekter, samt brugerstatistikker i en række anbefalinger og
erfaringer om online opkvalificering af
naturfagsundervisere.
Vores anbefalinger bygger på Klog på
Naturfag, men det er vores håb, at de
også kan være til gavn for de, der
generelt overvejer at benytte sig af
online opkvalificering.
Det har fra projektets start været et
mål, at Klog på Naturfag skulle have
en fortsat eksistens efter projektet
stoppede i regi af Kata Fonden. Det
har vist sig interessant for eksterne
partnere at drive Klog på Naturfag
videre.
Klog på Naturfag er pr. 1. januar 2018
overdraget til Clio Online. Clio Online
stiller Klog på Naturfag til rådighed,
og det vil derfor være muligt for alle,
der gerne vil have et kompetenceudviklingsforløb i naturfag at hente inspiration på klogpånaturfag.dk.
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Anbefalinger fra
Klog på Naturfag
1. Vær mere end én person
Klog på Naturfags forløb er designet til og virker bedst, hvis
man er flere, der arbejder sammen om at gennemføre dem.
Dialog, fælles forberedelse, afprøvning og refleksion øger
læringen for den enkelte og opbygger en stærkere faglig
kultur blandt naturfagslærerne på skolerne.
2. Hav fokus på praksis for at få det største udbytte
af opkvalificeringer
En del af forskningen relateret til Klog på Naturfag har haft
fokus på ”transfer”, det vi sige hvor stor en del af det, man
lærer, der bruges i praksis. Brug Klog på Naturfag til at
komme i gang med små forsøg i undervisningen, så man
med metoder og principper fra Klog på Naturfag hurtigt
kan se, hvordan man kan forbedre undervisningen.
3. Sæt mål for brugen af opkvalificering – og følg
op
Sæt konkrete og klare mål for arbejdet med Klog på
Naturfag. Hellere færre og opnåelige mål, end for mange og
for ambitiøse. Målet kan hurtigt komme til at virke uopnåelige. Hvad skal der komme ud af opkvalificeringsforløbet? Hvornår skal opkvalificeringen været gennemført?
Hvordan kan man se, om de ønskede mål er nået?

4. Der skal være én person, der har ansvaret for
opkvalificeringsforløbet
Udnævn en leder, naturfagskoordinator, vejleder eller engageret naturfagslærer som koordinator for opkvalificeringsforløbet, hvis man arbejder som samlet naturfagsteam.
Sørg for at koordinatoren er ”blåstemplet” af ledelsen, så
det er tydeligt for alle, at det er koordinatoren, der har det
samlede ansvar for forløbet.
5. Brug Klog på Naturfag i skolens eksisterende
struktur
Naturfagskoordinatorer eller ledere kan benytte Klog på
Naturfag til at sætte fokus på den grundlæggende
naturfaglige metode eller andre centrale elementer i
naturfagsundervisningen. Man kan bruge fagudvalgsmøder
til at sætte fokus på et af de 21 opkvalificeringsforløb. Man
kan sammen gennemgå online materialer, aftale afprøvning
i praksis samt opfølgning og evaluering.
6. Der skal være allokeret tid til opkvalificering
Der skal være tid både til at tilegne sig ny viden og til at
gennemtænke, hvordan denne kan omsættes i undervisningspraksis. Det kan enten ske ved at bruge eksisterende
fora (for eksempel fagteam) eller ved at tildele særskilt tid
dedikeret til arbejdet med Klog på Naturfag. Det vigtigste
er, at der er allokeres og planlægges tid til fælles læring via
Klog på Naturfag, forberedelse, afprøvning og opfølgning.
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7. Afprøvning i klassen støttet af kollega
Vi har set mange gode eksempler på to natur/teknologilærere, der har samarbejdet om brugen af Klog på Naturfag,
og om hvordan metoderne skal bruges i praksis. Et samarbejde har bestået af fælles forberedelse, afprøvning i klassen
og derefter fælles evaluering. Teamet kan bestå af en linjefagsuddannet og en ikke linjefagsuddannet underviser.
8. Online opkvalificering kræver en stærkere motivation
Vores erfaring er, at online opkvalificering kræver en
stærkere motivation og vilje hos brugeren, fordi der ikke
hele tiden er en direkte interaktion med en ”levende” modpart. Det er derfor, det er vigtigt at være flere om indsatsen.

Klog på Naturfag
Workshops fra 2013 til 2017

9. Klog på Naturfag er et opslagsværk - ikke kun et
opkvalificeringsforløb
Vi har erfaret, at Klog på Naturfag bruges hyppigt som reference for skolens naturfagslærere. Selvom Klog på Naturfag
er udviklet som 21 sammenhængende forløb, så benyttes
dele faktisk som en reference. For eksempel; hvordan stiller
man undrende spørgsmål i naturfagsundervisningen.
10. Brug Klog på Naturfag, når der er brug for det
på jobbet med dine kollegaer
Brugerne af Klog på Naturfag udtrykker, at den største
fordel ved tjenesten er, at den kan bruges på jobbet, når der
er brug for det, og kan deles med kollegaer. At tjenesten er
blevet udbudt gratis fjerner en blokering for brug. Klog på
Naturfag skal ikke ses som efteruddannelse, men som en
gennemtænkt indføring i grundlæggende naturfaglige emner
og en mulighed for at holde den faglige dialog i gang.

MÅL OG OPNÅEDE RESULTATER FOR KLOG PÅ NATURFAG
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Modtagne donationer i 2017
Kata Fonden har i 2017 modtaget støtte fra Bitten & Mads
Clausens Fond, Villum Fonden, Lundbeck fonden, Fremstillingsindustrien, Industriens Fond og Novo Nordisk Fonden.

Bestyrelse

Kata Fonden i tal 2017

Anette Clausen, formand og medstifter af fonden
Charlotte Rønhof
Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond

Indtægter 10.953.000
Ansatte (konsulenter): 7 (3)
Presseomtaler: 81
Workshops/seminarer: 89
Naturfagslærere opkvalificeret: 574
Inspirerede indretninger af naturfagslokaler: 80
Initiativer lanceret: 1
Initiativer afsluttet: 1

Direktion
Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør/adm. direktør

TV2 News på Sønderskov-Skolen i Sønderborg.

Presseomtale 2017
Omtaler i 2017: 81, hvoraf de otte er
live indslag fra Sønderskov-Skolen på
TV2 News. Dertil kommer omtaler på de
sociale medier.

Udvalgte omtaler: TV2 Nyhederne,
live på TV2 News, Politien Skoleliv,
folkeskolen.dk, Jyllands-Posten,
Berlingske, JydskeVestkysten.
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