Styremøte i NNN – telefonmøte – 23.01.13
Deltagende:
Merete Økland Sortland
Doris Jorde
Frode Henanger
Per Ivar Kvammen
Liv Oddrun Vold
Tom Klepaker
Sak 1/13 Konstituering av nytt styre
Oppgaver og funksjoner i styret ble fordelt på følgende måte:
Leder: Merete Økland Sortland
Nestleder og kasserer: Liv Oddrun Vold
Sekretær: Tom Klepaker
Styremedlem: Doris Jorde
Styremedlem: Frode Henanger
Vara: Per Ivar Kvammen
Vara: Ragnhild Lyngved
Sak 2/13 Representasjon på ulike konferanser av NNN
a) Forskerfrøkonferansen i Oslo 4-5.02.13: Doris deltar og representer. Det vil også
bli arrangert regionale konferanser hvor andre kan delta.
b) Naturfagkonferanse for barnehage 20.03 i samarbeid med NatGrep-prosjektet: Per
Ivar og Merete deltar.
c) Realfagkonferansen i Trondheim 02.05: Frode deltar
d) Naturfagkonferansen 17.-18.10: Åpent for deltakelse
e) Ingen andre konferanser kom opp
Det ble påpekt at den som stiller som NNN sin representant lager en kort oppsummering
skriftlig som sendes ut via styreleder
Sak 3/13 Høring av revidert forslag til læreplan i naturfag
Den reviderte planen er sendt på høring med frist 5.03. NNN er blitt egen høringsinstans, og
leverer høringsuttalelse via leder. Det kom en del innspill i forhold til forslaget, men styret
hadde ikke god nok oversikt over endringene til å komme med konkrete innspill. Derfor skal
styret jobbe videre med planen og fordelte hovedområder etter faggrenser: Merete, Frode, Liv
Oddrun tar Fenomener og stoffer, Energi for fremtiden, Stråling og radioaktivitet og
Teknologi og design. Per Ivar, Ragnhild og Tom ser på Mangfoldet i naturen, Kropp og helse,
Ernæring og helse og Bærekraftig utvikling. Alle gjør en vurdering av Forskerspiren. Innspill
sendes skriftlig innen 01.02 til Merete. Et nytt styremøte om denne saken holdes 07.02, kl.
12.30-13.30.
Sak 4/13 Eventuelt

Følgende saker ble informert om eller drøftet:
1. Roar Baune kan holde kurs i Teknologi og design for ansatte og studenter i
lærerutdanningen. Natufagsenteret kan dekke kostnader. Info om dette sendes ut på
NNN-nettverket.
2. Skoler etterlyser hjelp til oversikt over nødvendig naturfagutstyr. NNN kan bidra, men
spiller ballen over til Peter van Marion for å koordinere arbeidet. Merete tar kontakt.
3. Det utlyses nå midler for prosjekter under Den naturlige skolesekken. Det oppfordres
til at studenter kan stimuleres til å formulere prosjekter som vil gi nyttig erfaring i
søknadsskriving.
4. Det ble reist spørsmål om behovet for kurs i fagdidaktikk for lærerutdannere.
Bakgrunnen er at mange som blir ansatt for å undervise i lærerutdanning kun har
faglig kompetanse. Videre vil det være nyttig for alle som underviser å få input på
didaktikksiden. Naturfagsenteret og Doris jobber videre med saken.
5. Ny Hell-konferanse er under planlegging – foreløpig med samme tidspunkt som i fjor.
6. Det er utlyst to stillinger i prosjektet Forskerføtter og leserøtter ved naturfagsenteret,
og det oppfordres til å spre dette.

Tom Klepaker
Sekretær

