Referat fra styremøte NNN 03.12.2009

Tilstede:
Merete Økland Sortland (leder)

Høgskolen Stord/Haugesund

Stig Misund

Høgskolen i Finnmark

Bjørn Haaland

Universitetet i Stavanger

Anders Isnes

Naturfagssenteret

Ragnhild Lyngved

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Frode Henanger

Høgskolen på Nesna

Liv Oddrun Voll

Høgskolen i Oslo

Sak 1
Innkalling godkjent.

Sak 2
Konstituering av det nye styret i NNN; viser til konstitueringsprotokoll

Sak 3
Liv Oddrun Vold tar ansvar for å oppsummere den debatt som utspiller seg i NNN og
sender denne til rammeplangruppa for naturfag innen aktuell tidsfrist.

Sak 4
Anders Isnes orienterte kort om konferansen på Lysebu som er tidfestet til den 26. -28.
april 2010. Liv Oddrun foreslo at en tidsbolk på konferansen kunne avsettes for at norske
og danske deltagere kunne samles hver for seg. Anders mente dette s kulle la seg gjøre.
Det kom ikke frem noen konkrete forslag i styremøtet om tema som burde være på
dagsorden utover det som allerede er tenkt.

Sak 5

NNN’s videre arbeid med en rådgivende plan for naturfag i de 2
grunnskolelærerutdanningene. Flere av styremedlemmene sa seg enig i at det vil være
nødvendig å starte dette arbeidet mer eller mindre på nytt og da i særdeleshet for
biologidelen og delvis også for fysikkdelen. Det ble foreslått å sette av tid i etterkant av
Lysebu konferansen til et slikt arbeid. Merete og Anders vil se nærmere på det. Det må
nå jobbes for å nedsette arbeidsgruppe(r) i god tid før Lysebu slik at et eventuelt
grunnlagsdokument kan være forberedt til da. Liv Oddrun Voll og Merete Ø. Sortland står
ansvarlig for å avklare videre oppfølging av dette arbeidet.

Sak 6
Drøfting av hva styret gjør i forhold til manglende kontingent innbetalinger til NNN ble
bestemt utsatt til behandling på neste styremøte.

Sak 7
Stig Misund deltar fra NNN på MNT -konferansen 2010 i Bergen – ”Kunnskap for
fremtiden”. Dersom han av en grunn ikke får mulighet til å delta, gir han styret melding
slik at eventuelt en annen kan delta på konferansen på vegne av NNN. Utgifter til reise
og opphold dekkes av NNN.

Sak 8
Ingen innmeldte saker under eventuelt.

Alta 10.12.2009

