Referat fra styremøte NNN 28.11.2011
Tilstede (telefonmøte):
Merete Økland Sortland (leder)
Stig Misund
Per Ivar Kvammen
Doris Jorde
Liv Oddrun Voll

Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Naturfagssenteret
Høgskolen i Oslo

Frafall:
Ragnhild Lyngved
Frode Henanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen på Nesna

Sak 1
Konstituering av nytt styre:
Merete Ø. Sortland fortsetter som leder i inneværende periode, Stig Misund fortsetter som
sekretær og Liv Oddrun Voll fortsetter som kasserer.
Doris Jorde fra Naturfagsenteret kommer inn som nytt fast styremedlem i NNN.
Sak 2
Ny rammeplan for Førskolelærerutdanning (skal nå hete Barnehagelærerutdanning).
Styret i NNN går inn for at det nedsettes en arbeidsgruppe på 6 personer som får i oppgave å
jobbe frem forslag til måter naturfaget kan styrke sin posisjon i den nye utdanningen. Foreslå
formular til definerte naturfaglige læringsmål (kompetanse- , ferdighets- og generelle-) som
kan innpasses i de 20 ”udefinerte” studiepoengene, i en 30 studiepoengs fordypningsenhet
(valgfag) samt i en bacheloroppgave.
Forslag til målformuleringer sendes ut på høring til naturfagsnettverket underveis i
arbeidsprosessen. Arbeidet påbegynnes i januar måned og avsluttes 1. april. NNN finansierer
ett fysisk møte på Gardermoen (eventuelt på Naturfagsenteret) i arbeidsperioden. Øvrig
møtevirksomhet gjennomføres ved hjelp av telefonmøter.
NNN tildeler i tillegg kroner 2000,- i honorar (skattefritt) til hvert gruppemedlem.
Forslag til deltagere i arbeidsgruppen:
Leder: Per Ivar Kvammen
(Høgskolen i Hedmark)
Merete Økland Sortland
(Høgskolen Stord/Haugesund)
Helge Jensen
(Høgskolen i Bergen)
Inger Wallem Anundsen
(Høgskolen i Finnmark)
Guri Langholm
(Naturfagsenteret)
Kari Holter
(Naturfagsenteret)
Sigve Ladstein
(NLA)
Per Ivar Kvammen leder arbeidet med å få forespurt de overnevnte og nedsatt arbeidsgruppen,
samt drive prosessen frem til en ferdig rapport.
Sak 3
Frode Henanger har i e-post til NNN styreleder formidlet at arbeidet med spørreskjemaet er
blitt noe forsinket i forhold til tidligere skissert tidsplan. Målet er fortsatt å få sendt ut
skjemaet til NNN styret for gjennomlesning og respons første uka i desember.
Datainnsamling og rapportering vil trolig være unnagjort innen utgangen av januar 2012.

Sak 4
På vegne av NNN vil Liv Oddrun Voll få ordnet en gave/oppmerksomhet til Anders Isnes
som etter lang, betydningsfull, inspirerende og tro tjeneste i NNN styret nå takker av.
Sak 5
Ingen saker under eventuelt.

Alta 30.11.2011
Stig Misund (referent)

