Referat fra styremøte i NNN 21. desember 2006 kl 0900 - 1000

Deltagere i telefonmøtet var: Svein Hoff, Anders Isnes, Merete Økland, Berit Bungum,
Stig Misund, Kari Feren

Sak 1. Konstituering av styret
Styret ble valgt på årsmøtet i NNN, Oslo 26. oktober 2006, og konstituerte seg med
følgende funksjoner:
Funksjon

Navn

E-post

Tilknyttet

Svein Hoff

shof@hib.no

Høgskolen i Bergen

Styremedlem og
Merete Økland
Kasserer

merete.okland@hsh.no

Høgskolen StordHaugesund

Nestleder

kari.feren@hist.no

Høgskolen i SørTrøndelag

berit.bungum@ntnu.no

Fysisk institutt, NTNU

Leder
og IKT ansvarlig

Kari Feren
Berit Bungum

Styremedlem
Styremedlem

Anders Isnes

anders.isnes@ils.uio.no

Naturfagsenteret

Varamedlem

Hilde Harnes

Hilde.Harnes@lu.hio.no

Høgskolen i Oslo

Varamedlem

Stig Misund

Stig.Misund@hifm. no

Høgskolen i Finnmark

Svein hoff ble valgt på årsmøtet 26.10.2006 i Oslo
Det ble vedtatt at referatskriving skal gå på omgang mellom styrets medlemmer med
unntak av kasserer, leder og representanten for naturfagsenteret Anders Isnes . Kari Feren
ble valgt til første referent.
Det ble også vedtatt at alle styremedlemmer må sende inn bilde samt en liten omtale til
Svein som legger omtalene ut på nettsidene til NNN.
Sak 2. Videre arbeid i NNN
Svein innhenter opplysninger om innhold i etablerte og påtenkte masterutdanninger i
høgskolene som bygger på årsenhet i naturfag i samarbeid med Berit Bungum som gjør det
samme for universitetenes mastergrader i lærerutdanning med naturfag som inkluderer
PPU.

Nasjonal forskerskole innenfor realfagdidaktikk – dette er et arbeid som er i gang. Deltakere
i utarbeidingen er blant annet Carl Angell, Doris Jorde og Camilla Schreiner. Det arbeides
med å skaffe et miljø for en vei videre etter master – forskerutdanning – som kan
kompensere for de små miljøene på de institusjonene som tilbyr masterutdanninger.
Svein sender ut informasjon om konstituering av styret samt mulighet for tilskudd til de
som gjør undersøkelser med relevans/interesse for NNN, blant annet utstyrssituasjonen i
skolen og kvalifikasjonene hos naturfaglærerne i skolen.
NOKUT – utredningen og ny LU – her må NNN følge med og delta aktivt i debatten, blant
annet om det er aktuelt med linjedeling a la Sverige. NNN bør også peke på og diskutere
ulike modeller.
NNN bør også dra i gang en runde om FOU – prosjekter på naturnettet. I første runde bør
dette spisses til: Hva er det som skaper god læring i naturfag.
Anders setter i gang debatten og forespørsler om hvem som allerede arbeider med
prosjekter innenfor området.
NNN ønsker også å undersøke med regionale skolekontorer om
- satsing på etter- og videreutdanning i natur- /realfag i forbindelse med L-06
- i hvor stor grad universiteter og høgskoler er involvert i den forbindelse.
Hvis noen ønsker å undersøke hvor det er blitt/blir av pengene i forbindelse med reformen,
er de aktuelt med et tilskudd fra NNN.

Sak 3. Eventuelt
Samling for naturfagutdannere i forbindelse med L-06
Anders melder om tre - dagers samling for naturfagutdannere i regi av det nasjonale
nettverket og Naturfagsenteret. Alle som arbeider med naturfag i LU skal inviteres.
Samlingen vil finne sted 16. – 18. april i på et hotell i Drøbaksundet samt på UMB, ÅS og
feltstasjonen i Drøbak (UiO).
Anders og Jørn Nyberg arbeider med dette og det vil bli sendt ut invitasjon på nettet til å
komme med emner. Emnene skal både være fellesemner og fagspesifikke emner.

Evina
Evina er nå overføret til Naturfagsenteret. Det meste av arbeidet med tilpassing av
kursene til L-06 og nye kurs i forbindelse med Kunnskapsløftet vil bli ferdiggjort i løpet av
våren.
Evina er tenkt som en ressurs for miljøer på universiteter og høgskoler som skal lage
kurs.
Gode fagartikler i kursene vil også kunne bli lagt it på naturfag.no som
kunnskapsressurser for lærere i skolen.
Deler av Evina kan også tilpasses programfag for ungdomstrinnet i grunnskolen.

Trondheim 2. januar 2007

Kari Feren
referent

