Referat fra styremøte
Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 29.10-04 kl. 10.00-11.30

Deltakere


Dag Atle Lysne, leder



Svein Hoff, styremedlem



Siv Almendingen, styremedlem



Anders Isnes, styremedlem



Hilde Hov, styremedlem

Saksliste:


Godkjenning av innkalling og saksliste.



Saker til eventuelt



Konstituering av styret



Presentasjon av det nye styret til medlemmene



Informasjon



Representasjonsplan for NNN i det kommende året



Øvrig synliggjøring av NNN



Mulige samarbeidspunkter med Naturfagsenteret



Strategi i forhold til å komme med innspill til arbeidet med ny læreplan



Eventuelt

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

Saker til eventuelt.
Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Sak 23-04: Konstituering av det nye styret.
Dag Atle Lysne er ny leder, valgt på årsmøtet. Ny nestleder er Svein Hoff. I følge de nye
vedtektene skal styret i NNN ha et medlem fra Naturfagsenteret. Ansders Isnes, leder for
Naturfagsenteret, er nå styremedlem i NNN.

Sak 24-04: Presentasjon av det nye styret til
medlemmene
Det nye styret skal presentere seg for medlemmene via våre hjemmesider. Alle
styremedlemmer skriver noen linjer om seg selv og sender dette til Svein. Lenker til egne
hjemmesider eller institusjonenes hjemmeside kan inngå i presentasjonen.

Sak 25-04: Informasjon
Referatet fra årsmøtet er godkjent. Bjørn Håland, avtroppende leder i NNN, har fått
blomster som takk for innsatsen.

Det er ordnet med leie av plass på Web-hotell og domenenavnet naturfagnett.no er
kjøpt. Kostnadene i forbindelse med denne tjenesten er 1000 kr det første året og
deretter 500 kr per år.

Sak 26-04: Representasjonsplan for NNN i det kommende året.
Siv og Dag Atle representerer NNN på Realfagskonferansen i Tromsø, halve
reiseregningen dekkes av NNN. Svein representerer NNN på realfagkonferansen i
Danmark, reiseregning dekkes av NNN.

Sak 27-04: Øvrig synliggjøring av NNN
NNN skal først og fremst henvende seg til naturfaglærerutdannere, men andre
interesserte er også velkommen som medlemmer. Representanter for NNN bør
synliggjøre nettverket på alle konferanser der målgruppen er tilstede. Alle medlemmer
mottar et kort sammendrag av styremøtene på e-post hvor det også henvises til
fullstendig referat på hjemmesiden.

Representanter fra styret i NNN bør være aktive og engasjere seg i den offentlige
debatten om naturfag i skolen. Norge ligger på bunnplass innenfor OSCD når det gjelder
antall timer som brukes til naturfag i grunnskolen, og det er viktig å arbeide for bedre
rammevilkår for naturfagene i norsk skole.

Et tiltak for å gjøre nettverket bedre kjent en bruk av t -skjorter med påtrykt informasjon.
Siv og Dag Atle stiller i t-skjorter og er levende reklame for NNN på Realfagskonferansen
i Tromsø. Siv får ansvar for å skaffe t -skjorter med trykk.

Svein har en artikkel om naturfag og teknologi i Tangenten (tidsskrift for
matematikklærere). Artikkelen gjøres tilgjengelig via våre hjemmesider. Kort anmeldelse
av denne og andre sentrale artikler sendes ut over nettets e -postliste.

I forbindelse med det pågående læreplanarbeidet må vi engasjere oss spesielt i forhold til
timetall og fordeling av timer på ulike årstrinn i grunnskolen, og implementering av
teknologi og design i naturfaget.

Dag Atle og Siv skriver et innlegg om timetallet i naturfag beregnet på media. Innlegget
sendes til styremedlemmene (frist 15/11) for gjennomlesning og tilføyelser.

28-04: Mulige samarbeidspunkter med Naturfagsenteret.
Første nummer av tidsskriftet Naturfag kommer i februar 2005. Tidsskriftet er ment å
være en inspirasjonskilde for naturfaglærere i grunnskolen og grunnkurset i
videregående skole. Naturfag vil inneholde stoff om den nye læreplanen, om innholdet i
teknologibegrepet og om forholdet mellom teknologi og resten av naturfaget. Naturfag vil
også ha omtale av NNN. Stoff til det første nummeret kan sendes til:
lise.faafeng@naturfagsente ret.no fortløpende frem mot årsskiftet.

Naturfagsenteret oppretter et nytt nettsted for naturfaglærere; naturfag.no. Nettstedet
skal legge til rette for erfaringsdeling mellom lærere, og det skal bidra til å synliggjøre
naturfaglærere som gruppe. På nettstedet skal det finnes en lenke til NNN. Styret i NNN
ønsker å være informasjonskanal og pådriver for å skape blest om nettstedet blant
naturfaglærere.

29-04: Strategi i forhold til å komme med innspill til arbeidet med ny læreplan

Den nye læreplanen i naturfag gjelder for hele grunnopplæringen, dvs. fra 1-13 årstrinn.
I februar 2005 kommer læreplanen til høring, og denne gangen gjelder høringen både
innhold og timetall.

15. november skal læreplangruppa ha et utkast til plan ferdig. Dette utkastet oversendes
styret i NNN, som er å betrakte som en faglig referansegruppe, for gjennomlesning og
kommentarer.

I forkant av høringsrunden i februar vil NNN utarbeide et sett med problemstillinger og
retningsangivelser for høringen. Hensikten er å få til en høringsrunde som gir en reell
mulighet for innflytelse på den endelige læreplanen.

Naturfagsenteret og NNN vil samarbeide om å gi en innholdmessig standard for kurs, og
da særlig basiskurs, rettet mot den nye læreplanen og etterutdanning av lærere i forhold
til det som er nytt i planen når den er fastsatt i juni 2005.

Hilde Hov
Referent (sign)

