Referat fra styremøte
Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 30.11.05 kl. 13.00-14.30

Deltakere






Dag Atle Lysne, leder
Svein Hoff, styremedlem
Siv Almendingen, styremedlem
Hilde Hov, styremedlem
Merete Økland, varamedlem

Saksliste:







Informasjon til medlemmene angående FOU-midler som NNN har, og muligheter for
reisestøtte.
Halvårsplan for aktiviteten i styret.
Detaljplanlegging av første sak.
Aktivisering av linken for ide- og oppleggsdeling på hjemmesiden.
NNN som høringsinstans ved større utdanningspolitiske saker.
Eventuelt

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

Sak 19-05: Informasjon til medlemmene angående FOU-midler som NNN har og
muligheter for reisestøtte.
Medlemmer i NNN kan søke styret om støtte til utviklingsarbeid som kobles opp mot
aktiviteten i styret. Medlemmer kan også søke om representasjonsmidler i forbindelse
med deltakelse på konferanser og lignende. Den totale summen i budsjettet, til disse
formålene, er kr. 20 000 (5 000,- + 15 000,- respektivt). Det vil kun være snakk om en
delfinansiering, og styret vil knytte formelle krav til en eventuell støtte. Det utarbeides
retningslinjer for tildeling av midler og krav om faglige bidrag til NNN i den forbindelse.
Dag Atle lager et infoskriv som går ut til medlemmene.

Sak 20-05: Halvårsplan for aktiviteten i styret.
Saker styret vil arbeide med, i prioritert rekkefølge:

1)

Nasjonale prøver i naturfag.

2)

Mastergrad i naturfag, eventuell samordning av innhold og tilbud.

3)

Følge opp bruken av etterutdanningsmidlene som tildeles kommunene i
forbindelse med kompetanseløftet, og se dette i sammenheng med naturfagets
stilling i lærerutdanningen.
Tiltak: Siv Almendingen skriver brev til Kompetansenettverket og spør om de har
oversikt over hvor mange som tar utdanning i naturfag i allmennlærer
utdanningen. I tillegg bør det lages en oversikt over hvem, og hvor mange, som
tar etter- og videreutdanning i naturfag. En samlet oversikt kan brukes i
forbindelse med politisk påvirkningsarbeid for å få utdanningsmyndighetene til å
ta grep som på sikt vil heve lærernes kompetanse i naturfag.
Dag Atle Lysne og Siv Almendingen sender en skriftlig forespørsel til
Utdanningsdirektoratet om satsing på etter- og videreutdanning i naturfag i
forbindelse med kompetanseløftet. Vi oppfordrer direktoratet til å følge opp
realfagssatsingen ved å legge til rette for en satsing på naturfag i kommunene.

4)

Skal alle høgskoler ha naturfagutdanning? Fokus mot regjeringens
distriktsfiendtlige nedbygging av de mindre høgskolene.

Sak 21-05 Detaljplanlegging av første sak.
Det startes en diskusjon om hvorvidt det er ønskelig med nasjonale prøver i naturfag via
e-post lista. Merete Økland er mentor for diskusjonen. Innlegg og argumenter i
diskusjonen legges ut på diskusjonsforum på hjemmesiden.

Sak 22-05: Aktivisering av linken for ide- og oppleggsdeling på
hjemmesiden.
Vi minner om linken for ide- og oppleggsdeling på hjemmesiden. Dette er ment som en
mulighet for erfaringsdeling mellom lærerutdannere, og mellom lærerutdannere og deres
studenter. Bidrag kan være utviklingsarbeid som lærerutdannere har gjort og
studentoppgaver. Bakgrunnsstoff for innlegg på diskusjonsforum kan o gså legges her.
Svein Hoff beskriver dette i tilknytning til linken på hjemmesiden og Dag Atle Lysne
legger det inn i skrivet til medlemmene.

Sak 23-05: NNN som høringsinstans ved større
utdanningspolitiske saker.
Her må vi ta kontakt med personer i direktoratet som kan være døråpnerer for oss. Dag
Atle Lysne tar kontakt med Trond Storaker, som har ansvar for alle læreplaner i realfag,
og legger frem vår sak.

Eventuelt:
Fristen for å levere bidrag til neste nummer av Naturfag er 10. desember. Tema denne
gangen er Teknologi og design. Merete Økland skriver et innlegg på vegne av styret i
NNN. Vinklingen er kompetansenivået blant lærerne og hva som blir gjort / kan gjøres for
å heve dette.

Hilde Hov
Referent (sign)

