Referat fra styremøte
Møtet ble gjennomført som telefonkonferanse 01.06.06 kl. 13.00-14.30

Deltakere


Dag Atle Lysne leder



Svein Hoff styremedelm



Merete Økland, varamedlem



Kari Feren, varamedlem

Saksliste:


Artikkel fra NNN i Naturfag



Oppsummering av året så lang og fokusområder fra høsten av. Vi diskuterer
igjennom hva vi har arbeidet med av de sakene som ble diskutert på årsmøtet (se
vedlegg) og legger en plan for høsten.



Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til eventuelt.
Det var ingen saker til eventuelt

Sak 9-06 Artikkel fra NNN i naturfag
Dag Atle hadde kommet med forslag til uttalelse. Anders som ikke hadde anledning til å
møte hadde kommet med en kommenter til dette der han mente at nettverket burde
fokusere på lærerutdannere. I diskusjonen som fulgte ble det påpekt at selv om man var
enig om at lærerutdannere er den primære målgruppen gjør den kontakt man har med

praksisfeltet samt tidligere studenter at det er naturlig at NNN ser naturfaget i et videre
perspektiv. Det betyr at man kan ta opp naturfaglig praksis i skolen generelt selv om
fokus som før vil være på lærerutdannere.
Siden det ikke finnes noen organisasjon som representer naturfaget generelt i skolen, vil
og en funksjon for NNN være å opptre som en vakthund for at naturfaget i skolen får
rimelige arbeidsvilkår.
Når det gjelder forholdet til tidsskriftet Naturfag mener man at netts idene til NNN kan
være en mer uformell arena der man kan presentere ideer, undervisningsopplegg mm.
I forbindelse med implementering av de nye læreplanen er man spent på utformingen av
de nye lærebøkene. Spesielt sammenkoblingen mellom naturfag og matemat ikk. I
lærebøkene til L97 var så si alle formler renset vekk slik at det var vanskelig å benytte
matematikk i naturfaget. Nå skal imidlertid basisferdighetene deriblant matematikk inn i
alle fag. Den sterke kobling mellom matematikk og naturfag man har i v irkelighetens
verden gjør det og ønskelig at dette i større grad blir gjenspeilet i de nye lærebøkene.

Sak 10-06 Oppsummering av året så lang og fokusområder fra høsten av. Vi
diskuterer igjennom hva vi har arbeidet med av de sakene som ble diskutert på
årsmøtet (se vedlegg) og legger en plan for høsten.
Dag Atle skulle følge opp brev til naturfagsenteret angående nasjonale prøver i naturfag.
Man ble enige om å starte en diskusjon angående innholdet i en mastergrad i naturfag
ca.10 september. Siv skulle få oppgaven å ta initiativ til denne. Kari skulle komme med
innspill til Siv.
Senere ca. 14 dager før årsmøtet skulle man innlede en diskusjon hvorvidt alle høgskoler
burde ha tilbud i naturfag. Det med tanke å fortsette denne diskusjonen på årsmøtet.
Dag å Siv skulle prøve å få oversikt over etter/videreutdannings tilbud.
Svein skulle prøve å finne flest mulig fagplaner for naturfag i lærerutdanningen og legge
de ut på nettsidene til NNN.

Svein Hoff
Referent

