I Nordjylland er vi meget opmærksomme på de muligheder og potentialer, som ligger inden for
STEM-området. Alt det, vi omgiver os med, kan på den ene eller anden måde relatere sig til de fire
forgreninger; Science, Technology, Engineering og Mathematics.
I Nordjylland er store dele af vores regionale styrkepositioner* og vores ambitioner på klimaområdet desuden baseret på et højt kompetenceniveau inden for disse fagområder, hvor STEMkompetencer eksempelvis er afgørende for, at kunne indfri de ambitiøse nordjyske mål. Derfor er
udviklingen af disse kompetencer igennem hele skole– og uddannelseskæden også afgørende for
fremtidig vækst og udvikling i hele Nordjylland.
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I BRN har vi sat os for at belyse, hvordan de nordjyske kommuner bredt set arbejder med STEMområdet i grundskolen, hvor de første trædesten bliver lagt til en fremtid inden for STEM. Der sker
som en opfølgning på BRN-bestyrelsens dialogmøde i februar 2020 med uddannelsesrepræsentanter om temaet "STEM-kompetencer til fremtiden”.

Fokus har været på at finde gode eksempler på, hvordan kommunerne understøtter, at flere børn og
unge på sigt kommer til at interessere sig for STEM-fag, påbegynder en STEM-uddannelse og kommer til at arbejde med STEM-kompetencer i praksis.
Derfor har vi nysgerrigt spurgt kommunerne ind til, hvordan indsatsen er forankret, hvordan de bidrager til ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt, hvem de samarbejder med om indsatserne
og om konkrete tiltag eller aktiviteter, som de har haft glæde af, og som kan være til inspiration for
andre på tværs af kommunegrænser.
Der er med nærværende dokument ikke tale om en kortlægning, og det er langt fra en udtømmende
liste over alle tiltag i kommunerne. Kommunernes svar og vægtning er forskellig, og svarene tager
heller ikke højde for alle de gode tiltag, der finder sted ude på de enkelte skoler. For at blive i den
naturfaglige verden svarer det derfor til, at vi har taget temperaturen på STEM-indsatserne - ikke en
røntgenscanning.
Svarerne fra kommunerne** indikerer overordnet, at der på skoleområdet er et udbredt fokus på
STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i gang i de nordjyske kommuner , men at dette udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune. Det billede afspejles også i resultaterne af
en kortlægning fra Teknologisk Institut, gennemført i 2019 på vegne af Regionsrådet som grundlag
for Den Nordjyske Teknologipagt, der identificerede ikke mindre end 70 initiativer i Nordjylland rettet mod at styrke STEM-kompetencer.
* Det Blå: maritime erhverv og fiskeri | Det Grønne: energi og grøn omstilling | Det Smarte: IKT og digitalisering
| Det Attraktive: turisme (Jf. Den Nordjyske Erhvervsfremmestrategi )
** Efter aftale med Læsø Kommune har de ikke udfyldt spørgeskemaet, hvorfor der er modtaget svar fra i alt
10 kommuner
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Vi vil gerne belyse, hvordan kommunerne arbejder strategisk og politisk i deres tilgang
til at fremme interessen for STEM-fagene. Et fælles strategisk ståsted og politisk forankring kan skabe grundlag for en stærk koordinering i kommunen på skoleområdet og
medvirke til, at lokale STEM-aktører løfter i samme retning.

Er der i jeres kommune udarbejdet en strategi, politik e.l. for STEM, naturfagsundervisning og/eller for styrkelse af den naturfaglige kultur på skoleområdet med henblik på at
motivere flere børn og unge til at se muligheder i at vælge en STEM-uddannelse og senere finde arbejde med afsæt i STEM-fag?

10 ud af 10 kommuner
har fokus på STEM-dagsordenen

3 ud af 10 kommuner
har p.t. eller er på vej med en særskilt STEMstrategi eller naturfagsstrategi

Der er generelt et stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i
gang i de nordjyske kommuner på skoleområdet, og at dette udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune. Kun få kommuner har en særskilt eller særligt dedikeret
STEM- eller naturfagsstrategi.
I stedet kommer mange kommuners fokus på STEM-dagsordenen og deres visioner på
området til udtryk som en del af andre strategier som f.eks. ungestrategi, matematikpolitik, plan for implementering af teknologiforståelse eller skole-uddannelsespolitik o.l.,
ligesom de også har integreret indsatsen i forskellige aktiviteter og netværkssamarbejder.

10 ud af 10 kommuner
har inkorporeret STEM-fokus i øvrige
strategier og indsatser
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Frederikshavn
Ingen samlet strategi for STEM, men har valgt
at fokusere på teknologiforståelse, hvor der er
udarbejdet plan for implementering.

Brønderslev

Hjørring
Ikke overordnet STEM-strategi, men
initiativer og strategier koblet dertil, eks.
Edison, Digitaliseringsstrategi og Ungegarantien Innovation Next Level.

Jammerbugt
Ikke strategi e.l. dedikeret STEM eller naturfag. Ny skolepolitik 2020 med øget praksisorienteret fokus, samt 11/12 skoler udarbejder lokale naturfags-/EiS-handleplaner som
led i Engineering i Skolen.

Ikke overordnet strategi. Har et NTS
netværk om naturfag og STEM fag/
kompetencer, der understøtter kontinuerlig, systematisk og strategisk udvikling og videndeling i et lærende fællesskab med deltagelse fra kommunens
undervisningssteder.

Aalborg
I gang med udvikling af strategi. Pt. er
STEAM defineret som indsatsområde i
overordnet strategi.

Rebild
Endnu ikke udarbejdet en strategi specifikt
for arbejdet med STEM, men det er et besluttet fokusområde. I relation hertil er det
besluttet at indfase problembaseret læring
på hele skoleområdet i kommunen.

Thisted
Naturfagsstrategi for alle klassetrin og et
NTS-netværk (natur, teknologi og sundhed).

Morsø
Ingen strategi på STEM-området, dog
et naturfagscenter i samarbejde med
Morsø Gymnasium.

Mariagerfjord
Vesthimmerland
Ikke specifikt målrettet indsats om
STEM, men matematikpolitik og netværk af matematikvejledere og naturfagslærere.

Strategi for naturfagsundervisning med
afsæt i den nationale strategi med hensyntagen til lokale forhold og samarbejdspartnere. Sammenhæng til Ungestraegi og Erhvervsplaymaker samt
digitaliseringsstrategi på vej.
4

Vi vil gerne belyse, om og hvordan kommunerne arbejder med STEM-indsatser og aktiviteter, der bidrager til ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt og dennes fire indsatsområder (1. De potentielle STEM’ere, 2. Flere piger og kvinder i STEM, 3. STEMkompetencer målrettet de nordjyske virksomheders behov og 4. STEM-kompetencer til
alle).

Arbejdes der i jeres kommune (strategisk/politisk, eller på de enkelte skoler) med indsatser og tiltag, der støtter op om de overordnede målsætninger i Den Nordjyske Teknologipagt og/eller et eller flere af de fire indsatsområder? Er der nogle indsatsområder, som er mere i fokus end andre?

10 ud af 10 kommuner
har tiltag, der bidrager til ambitionerne i
Den Nordjyske Teknologipagt

Indsatsområder under Den Nordjyske
Teknologipagt som kommunerne:
har særligt fokus på
i øvrigt nævner at arbejde med

Samtlige kommuner arbejder med tiltag, der på støtter op om ambitionerne og bidrager til Den Nordjyske Teknologipagt. Det varierer meget fra kommune til kommune
hvorvidt, der er tale om strategiske eller operationelle tiltag, som taler ind i teknologipagten.
Der er forskel på, hvor mange og hvilke indsatsområder, der arbejdes med, men overordnet tegnes der et billede af, at de nordjyske kommuner har et bredt fokus på tværs
af indsatsområderne. Især er der i praksis opmærksomhed på samarbejdet med det lokale erhvervsliv i kommunernes besvarelser, hvorfor dette indsatsområde scorer højest.
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Frederikshavn
Der er sammenhæng hertil. Har f.eks. et
udvidet samarbejde med STX om talentudvikling.

Hjørring
Arbejder med alle indsatsområder som
led i Ungegarantien. Eks. gennem Edison, Next Level, karrierelæringsvejleder
og Ungeguides for elever med særlige
behov.

Jammerbugt
Arbejder fokuseret med indsatsområde 4,
eks. gennem Engineering i Skolen og etablering af Makerspaces.

Brønderslev
Fokus på indsatser, som bredt taler ind i Teknologipagtens målsætninger. Eks. gennem
Naturfagsmaraton, Innovation og entreprenørskab som indsatsområde for læringsvejledere, arbejde på skolerne med Microbits
og samarbejde med ASTRA.

Aalborg
Både på de enkelte skoler og på tværs af
skolerne med indsatsområde:
• 1 gennem erhvervsplaymaker,
• 2 gennem projekt om kvindelige rollemodeller i STEM og
• 4 gennem Makerspace-projekt på 19
skoler.

Thisted
Arbejder med indsatsområderne i Den Nordjyske Teknologipagt gennem forskellige tiltag:
Åben skole, Piger på en erhvervsuddannelse
(samarbejde med EUC Nordvest), Naturfagsfestivaler og –marathon og Unge Forsker.

Rebild
Der arbejdes med tiltag, der støtter op.
Særligt fokus på at styrke den praksisfaglige og problembaserede læring og
på inddragelsen af lokale virksomheder.

Mariagerfjord
Morsø
Har fokus på udfordringen, blandt andet
gennem samarbejde med erhvervsliv.

Vesthimmerland
I mindre omfang. Arbejder med indsatsområde 2 gennem to skolers samarbejde med Vesthimmerlands Gymnasium.

En del af forløbene i, men også afledt af
”Styrket samspil med succes” taler ind i indsatsområder i Den Nordjyske Teknologipagt.
Sker overvejende på operationelt niveau med
udgangspunkt i praksis og ad hoc/lokalt opståede samarbejder samt forløb tilrettelagt af den
kommunale erhvervsplaymaker.
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Aktører og fora, kommunerne tilkendegiver
primært at samarbejde og koordinere med
om STEM:

Vi vil gerne belyse, hvilke samarbejdsrelationer kommunerne overordnet har på STEMområdet, herunder hvilke aktører de samarbejder, sparrer og videnudveksler med.
Stærke samarbejder og vidensdeling gennem hele uddannelseskæden og med det omkringliggende samfund kan være værdifuldt i forhold til at skabe en fælles forståelse for
udfordringerne og potentialerne inden for STEM-verden. På den måde understøtter
man i højere grad en fælles retning for udviklingen af fremtidens STEM-kompetencer.

I hvilket omfang samarbejder jeres kommune og skoler med andre aktører om at fremme interessen for STEM-fag, STEM-uddannelser og STEM-karrieremuligheder. Det
kunne eksempelvis være med erhvervslivet og lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, nationale videninstitutioner på området såsom ASTRA, og andre kommuner.
Hvilke aktører samarbejder I mest med eller er der nogle samarbejdsrelationer I gerne
ville styrke?

Der er stort fokus og opmærksomhed i alle kommunerne på at samarbejde og vidensdele om STEM-dagsordenen med andre aktører og det omkringliggende samfund.
Når man kigger på tværs af de deltagende kommuner, samarbejdes der i særlig høj
grad med ungdomsuddannelserne, det lokale erhvervsliv, kommunerne og videns-og
netværksorganisationen Astra – det nationale naturfagscenter – som faciliterer sparring og samarbejde på tværs af kommunerne.

8 ud af 10 kommuner
er derudover pt. med i Astras naturfagsnetværk
for kommunale naturfagskoordinatorer
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Frederikshavn
Er i gang med at udarbejde en Masterplan for samarbejdet mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, som hidtil primært har bestået i fokus på
frafald og ikke-uddannelsesparate elever.

Brønderslev
Hjørring
Samarbejder i høj grad med aktører såsom EUC, lokale foreninger, UCN, gymnasier og har særligt fokus på samarbejde med lokale virksomheder.

Jammerbugt
Samarbejder bl.a. med Astra og Engineer
the Future særligt ind i arbejdet med Engineering i skolen, med Kata Fonden ift. PBL,
hvor også erhvervslivet og lokale aktører har
en særlig funktion.

Samarbejder bl.a. med Astra. Samarbejde
med Brønderslev Forsyning i oprettelse og
udvikling af et læringslaboratorium med fokus på STEM kompetencer. Strategisk udvikling og videndeling via NTS-netværk om
naturfag og STEM fag/kompetencer, hvor en
naturfagslærer fra hver af kommunens 11
undervisningssteder deltager.

Aalborg
Samarbejder bl.a. med Astra, erhvervsliv,
UCN , AAU og andre kommuner i Nordjylland gennem Astras netværk.

Thisted
Samarbejder bl.a. med lokale virksomheder
om ”Åben Skole”, EUC Nordvest om ”Piger
på en Erhvervsuddannelse”, med ungdomsuddannelser om naturfagsfestivaler og tværfaglige undervisningsforløb , med Astra om
”Unge Forsker” og vidensdeler internt i kommunens eget NTS-netværk (natur, teknologi
og sundhed).

Morsø
Samarbejder bl.a. med Dansk Industri, uddannelsesinstitutioner og
lokale virksomheder.

Rebild
Samarbejder i høj grad med lokale virksomheder, og arbejder på at styrke
samarbejdet endnu mere. Visse steder
vil dette samarbejde specifikt omhandle
samarbejde omkring den problembaserede tilgang Engineering.
Vesthimmerland
Samarbejder bl.a. med erhvervslivet, med
ungdomsuddannelser om valgfag, med Astra
via jævnlige møder samt via deltagelse i
”UdviklingsRum” for strategisk forankring af
naturfagsudvikling i kommunen. Vidensdeler
internt i matematik– og naturfagsnetværk.

Mariagerfjord
Har fokus på samarbejde med det nære
lokale erhvervsliv, Astra og uddannelsesinstitutioner samt lokalt netværk for
naturfagsvejledere.
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Aalborg

Hjørring

Flere kvindelige rollemodeller i STEM
Projekt er støttet af Teknologipagten og skal producere undervisningsmaterialer om kvindelige rollemodeller i STEM med det formål at få flere piger
til at vælge STEM-vejen.

Edison og Next Level fast på Løkken Skole
Løkken Skole satser på kommende deltagelse i disse
events. Det har betydet:

Den langvarige effekt skal skabes af de udviklede
materialer som kan bruges igen og igen.
Projektet løber i skoleåret 2021/22 , så der er endnu
ikke erfaringer. Vi samarbejder bl.a. med erhvervslivet og Novo Nordisk.

Makerspaces som læringslaboratorier
Indsats på 19 skoler støttet af Villumfonden. Projektet løber i årene 2020-2023.
Skolerne skal i perioden indrette et makerspace på
skolen, opbygge kapacitet hos personalet til at arbejde i deres makerspace og med maker-didaktik
og maker-teknologier. Indsatsen støttes af en centralt ansat makerspace-agent, som varetager support og kompetenceudvikling og sikrer fundament
for, at indsatsen kan spredes til flere skoler i løbet af
perioden og efterfølgende.
Fremhævede resultater er, at skolerne har opbygget makerspaces, kompetenceudviklingen er efter
forholdene i 2020 godt undervejs og samarbejdet
med eksterne parter (UCN, Makerspace 9220 og
UngAalborg) er under udvikling.

Uddannelse af alle lærere på mellemtrin og i udskoling
Opkobling på undervisningen i Naturblokken, HDS,
dansk og UU
Tæt og koordineret samarbejde mellem lærerne
Ledelsesmæssig synlig opbakning til både elever og lærere (både trykte og sociale medier)
Deltagelsen i Edison og Next Level har virket motiverende for eleverne og har styrket deres kreative og innovative kompetencer. Samlet opleves en meget bedre balance mellem teori, praksis og sprogformidling end tidligere
til bred gavn for alle deltagerne, da alles kompetencer
på en eller anden måde kan inddrages.
Piger og drenge har oplevet, at deres forskellige kompetencer i fællesskab har stor værdi og giver en betydelig
merværdi for det endelige produkt sammenlignet med,
at de alene havde stået for udarbejdelsen. På denne måde har det inspireret mange piger til at gå aktivt ind i at
forholde sig til og anvende STEM-fagene sammen med
det sproglige i pitchingen og samarbejdet med drengene.

hvervsliv gennem karrierelæringsforløb giver mulighed
for at inddrage dem i det innovative arbejde i forløbene
på konkret vis og giver eleverne erfaringer fra
“virkeligheden”.
Makerspace og teknologiforståelse på Løkken Skole
På Løkken Skole har matematikvejledere, der også underviser i HDS og fysisk/kemi fundet sammen i et givende samarbejde omkring konstruktion af et Makerspace
på skolen. Lederen har skaffet et klasselokale, som nu er
indrettet med diverse robotteknologiske redskaber, 3Dprintere og baner til at eksperimentere på.

Den kommende fokusering på teknologiforståelse som
en del af undervisningen i folkeskolen har inspireret til at
inddrage et sådant Makerspace i undervisningen især i
HDS og naturblokken og fysik/kemi. Udover deltagelse i
flere udviklingsdage på CFU-Aalborg er der investeret et
6-cifret antal kroner på indretning af Makerspace.

Sjældent er der oplevet så engagerede og fokuserede
elever, som når der er småkonkurrencer i hvilken robotkonstruktion, der kan udmanøvre en konkurrent. En vigtig sidegevinst her har været, at selv mere teknologiskeptiske kolleger har set, hvordan motivationen har
været i top og også har smittet af på deres fag. Rigtig
relevant blev det desuden, da eleverne kunne hjælpe til
med at sætte en 3D-produktion af visirer til sundhedsDen tætte integration med naturblokken og især valgfa- personale i gang i foråret 2020.
get HDS har bragt Edison og Next Level ind i samarbejdet med EUC-Nord omkring en måde at skabe et forløb,
der gør eksamen i HDS-valgfag til noget meningsfyldt.
Det i forvejen tætte samarbejde med det lokale er9

Jammerbugt
Engineering i Skolen (EiS)
Nationalt projekt. Der afvikles tre semestre med kompetenceudvikling i perioden august 2020 til januar 2022.
Kompetenceudviklingen forestås hos os
af UCN. Målet er, at vi gennem forløbet
får kompetenceudviklet ca. 70 lærere i
Engineering-didaktikken, som bruges i
bl.a. naturfagsundervisningen. Undervisere fra 11 ud af 12 skoler deltager samt
Ungdomsskolen.
Som en del af projektet er der et lederspor, hvori der arbejdes med lokale EiS/
naturfagshandleplaner på de enkelte
skoler.

Mariagerfjord
en stor andel af det pædagogiske personale, så de kan lave undervisning med
afsæt i en didaktik, der udnytter mulighederne i makerspacet og som samtidig
bygger på eksisterende erfaringer fra
Teknologiforståelses, projektbaseret
læring og EiS.
Visionen for vores makerspaces er: Eleverne – og borgerne i almindelighed - i
Jammerbugt Kommune bliver dannet og
uddannet til at blive medskabere af deres fremtid gennem at få rum, mulighed,
mod og lyst til at lege, fejle og lære gennem anvendelse af digitale teknologier
og analoge værktøjer.

Vores forhåbning er, at det lokale erI første semester har de deltagende læhvervsliv kommer til at spille en rolle ift.
rere fortalt om øget motivation og engaetableringen af og arbejdet i makergement hos eleverne.
spaces.
Makerspace
Etablering af makerspaces på alle kommunens folkeskoler samt et rullende makerspace i regi af Ungdomsskolen. Makerspacene vil enten være dedikerede
lokaler eller opgradering af eksisterende
faglokaler.
I projektperioden kompetenceudvikles

Brint og børn
Formålet med undervisningsforløbet er:
• At eleverne får et indblik i og vil kunne perspektivere til nogle af mulighederne for udnyttelse af brint og et
eventuelt brintsamfund.
• At eleverne vil kunne redegøre for,
hvordan energi kan ændre former,
omsættes og opbevares.
• At eleverne kan udføre forsøg og undersøgelser samt benytte modeller
inden for arbejdet med alternative
energikilder.
• At eleverne får et grundlag for deres
videre arbejde med bæredygtig energi i forbindelse med de fællesfaglige
fokusområder, særligt ”Bæredygtig
energiforsyning på lokalt og globalt
plan”.
• At eleverne opnår færdigheds- og
vidensmål.

Samarbejdspartnere: Hydrogen Valley/
CEMTEC og Gasmuseet
Indsatsen taler ind i fokusområde 3 og 4 i
den Nordjyske teknologipagt.

Undervisningen foregår et aftalt antal
timer over 3 uger på Hydrogen Valley/
CEMTEC samt på skolen
Umiddelbart resultat: forløbet er delt
med alle skoler til skolens eget initiativ
ift. evt. samarbejde.
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Brønderslev

Frederikshavn

Morsø

Læringslaboratorium
Brønderslev Kommune har de sidste
2- 3 år deltaget i oprettelsen og udviklingen af et læringslaboratorium,
ifm. nyopførelsen af Brønderslev
Forsyning. Bestyrelsen består medlemmer fra folkeskoleområdet
(kommune), gymnasieområdet, AUC
og Brønderslev Forsyning.

Implementering af teknologiforståelse
Overordnede mål:

Samarbejde med højteknologisk
virksomhed

Læringslaboratoriet er under stadig
udvikling, men med særlig fokus på
at STEM kompetencer på flere niveauer og taler ind i Teknologipagtens målsætning og indsatsområder.

Der søges fondsmidler til udviklingen
og pt. arbejdes der primært med
midler søgt hjem målrettet gymnasieområdet.

• At sikre et stærkt afsæt for imple-

mentering af teknologiforståelse

Samarbejde med Morsø Gymnasium

• At skabe et fagligt fundament for

elevernes læring
• At vække lysten til og nysgerrig-

hed for at skabe læring med afsæt i teknologi
Projektet er dels efter-/videreuddannelse af personale samt pilotprojekter på de enkelte skoler.
Der har været stor interesse for projektet blandt medarbejderne, senest
meldte 110 medarbejdere (ud af 800)
sig til kursusforløb, ligesom det har
været nemt at rekruttere interesserede medarbejdere til pilotforsøgene.
Projektet gennemføres efter planen i
2020/21.
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Rebild

Thisted

Edison
Vi har gennem flere år afviklet Edison-konkurrencen for vores 6. klasseelever. Denne konkurrence har
fokus på innovation og nytænkning
og kræver, at eleverne forholder sig
til praksisfaglige (og ofte naturfaglige problemstillinger).

Naturfagsmaraton
Formålet med deltagelsen er, at få
gjort eleverne på 5. og 6. klassetrin
nysgerrige og motiveret for naturfag, samt for dem til at tænke kreativt og løsningsorienteret, opstille
hypoteser og lære at samarbejde.

På skoleområdet bredt set arbejder
vi for implementering af problembaseret læring som et fælles mindset,
og på nogle lokale skoler (specifikt i
Støvring) vil der være et specifikt
fokus på naturfag, herunder metoden Engineering.

Unge forsker
Formålet med unge forsker er, at
eleverne skal tænke anderledes/
kreativt, komme med løsningsforslag, undersøge noget, lave forsøg,
opstille hypoteser, forholde sig kritisk og undrende til de naturfaglige
områder.
Tiltag om, at få flere piger ind
på en erhvervsuddannelse
Samarbejde med EUC - Nordvest.
Her er det blevet besluttet, at omdrejningspunktet skal være “Piger
på en erhvervsuddannelse”. Formålet er, at få flere piger gjort nysgerrige på, hvad en erhvervsuddannelse
kan, samt hvilke andre muligheder,
der er for at nå sine drømme og mål.
Samarbejdet skal munde ud i, at
“pigerne” skal bygge/lave et tiny
house.

Vesthimmerland
Kommunale valgfag på tværs af
tre skoler
• STX valgfaget: Eksplosiv naturvi-

denskab – oplev science i praksis
• HTX valgfaget: Bioteknologi i
dyrlægens værksted.
Disse to valgfag blev udbudt blandt
9 andre. En del elever valgte disse to
fag. Fag der for folkeskoleelever
kommer tæt på det gymnasiale niveau i indholdet.
På Eksplosiv naturvidenskab er der
16 deltager både drenge og piger,
på holdet med bioteknologi i dyrlægens værksted er der 15 tilmeldte,
heraf 14 piger.
Årlig kommunal Naturfagsmaraton
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