Referat fra styremøte
Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 20.09.05 kl. 10.00-12.00

Deltakere






Dag Atle Lysne, leder
Svein Hoff, styremedlem
Anders Isnes, styremedlem
Merete Økland, styremedlem
Siv Almendingen, kasserer

Saksliste:


Behandling av læreplaner for videregående skole.
http://www.skole nettet.no/laereplane r/login_lp.aspx?id=19028

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

Saker til eventuelt.
Det ble ikke meldt saker til eventuelt

Sak 18-05: Behandling av læreplaner for videregående skole?
http://www.skole nettet.no/laereplane r/login_lp.aspx?id=19028

Det skulle være høring 20 sept.
Det var opprette to nye fag teknologi og geofag og i tillegg var nå informatikk overført til
realfagene. Styret anså det som en fordel at man fikk større valgfrihet innen realfagene
og håpet at dette ville bidra til at flere valgte disse.
Styret sa seg enig i at det ikke var valgfrihet det første året for fagene. Det andre året
for fagene mente man at det ville være en fordel om det ble avsatt tid til valgfrie emner
der man kunne arbeide temabasert eller prosjektbasert. Spesielt med tanke på
innarbeide digital kompetanse ville slike valgfrie emner være nyttige.

I de enkelte fag mente man at det til de grunnleggende ferdigheter burde ligge bruk av
grunnleggende statistiske metoder. I mål for opplæringen mente man at punket som sto
i fysikkplanen ”Gjøre rede for naturvitenskapelige problemfelter der det ikke er oppnådd
konsensus, og hvorfor det er så vanskelig å bli enige i slike situasjoner”, med fordel
kunne tas inn i alle fag.
Når det gjaldt det videre arbeid med planene, mente styret det var en fordel om det i de
enkelte arbeidsgrupper var med representant fra læreplangruppene slik at de tanker som
lå bak læreplanene kunne bli skikkelig presentert.
De i styret som hadde kommentarer til enkeltfagene kunne sende disse til Anders. Han
var interessert i synspunkter og ville ta de med i det videre arbeidet. Siv hadde fått et
innspill angående geologi fra Arne Fjalstad og hadde oversendt det til Anders

Svein Hoff
Referent (sign)

