Referat styremøte i NNN 4-12-2008
Tilstede: Liv Oddrun Voll; Merete Økland, Svein Hoff, Anders Isnes, Sig Misund, Berit
Bugnum.

Sak 1-08/09 Komité til utarbeiding av veiledende plan for naturfag 1 og
naturfag 2 i lærerutdanningen

Bakgrunnen for saken er at det på årsmøtet 2008 fremkom ønske om for nye veiledende
fagplaner for naturfag 1 og naturfag 2. Styret vedtok å danne en komité med oppgave å
utarbeide en veiledende plan for naturfag 1 og naturfag 2 i lærerutdanningen. Komiteen
vil i tillegg ha mandat til å diskutere naturfaget plass i den nye lærerutdanningen dersom
det over jul kommer innspill fra departementet som aktualiserer dette. Man mente at et
en komité bestående av fem personer ville være en passende størrelse. Disse b urde
representere de viktigste fagfeltene i naturfaget fysikk, kjemi og biologi. Disiplinene
geologi og teknologi måtte også bli ivaretatt. Samtidig bør komiteen være bevisst at
naturfaget er et fag der fagdisiplinene bør integreres i lærestoffet. Det vil være en fordel
om man i komiteen kan ha med personer som kjenner miljøet ved lærerutdanningen til
universitetene slik at læreutdanningen ved høgskolene og universitetene kan sees i
sammenheng. For å finne personer til denne komiteen vil man sende ut informasjon om
arbeidet med læreplan ut på nettverket og be om at personer som er interessert i å sitte
i komiteen melder seg. Eventuelt kan medlemmer i nettverket komme forslag på
kandidater som man mener passer til oppgaven. Meningen er at komiteen kommer i
arbeid over jul og kan komme sammen og avslutte arbeidet i samband med samlingen til
kompetansenettverkte 15-17 april neste år.

Sak 2-08/09 Betaling for undersøkelse
Merete Økland har laget en undersøkelse over kompetansen til de ansatte ved
naturfagseksjonene til høgskolene. Det ble vedtatt at hun skulle få 2000 kr for dette
arbeidet. Hun vil publisere denne undersøkelsen på nettverket og undersøkelsen vil og bli
lagt ut på nettverkets nettsider. Tidsskriftet Naturfag er interessert i å få en artikkel om
dette emnet og Merete vil lage en artikkel om undersøkelsen til tidsskriftet.
Departementet vil bli informert. Hanne Marit Jar som leder arbeidet med nye modellen
for lærerutdanningen samt universitets og høgskoleavdelingen i departementet vil bli
informert om undersøkelsen.

Sak 3-08/09 Oversikt over styremedlemmer som forstetter til neste styre.
Svein fikk en oversikt over styremedlemmer som var interesser i å fortsette i styret etter
neste valg. Denne informasjonen vil han sende videre til valgkomiteen.

Sak 4-08/09 Deltakelse på realfagskonferanse n våren 2009

Det ble vedtatt at Stig Misund skal representere NNN på realfagskonferansen som er i
Tromsø 25 og 26 mai. Han vil i den forbindelse skriver en rapport til nettverket om
konferansen.

Sak 5-08/09 Eventuelt
Det ble vedtatt at Liv Oddrun Voll deltar som representant for NNN på konferansen om
naturfag i barnehagen 26 og 27 februar. Tittelen på konferansen er: Forskerspirer i
barnehagen - natur, miljø og teknikk for barnas skyld. Liv skriver en rapport til
nettverket om konferansen.
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