Referat fra styremøte i NNN
Tid 29.08, kl 14.00 – 15.00, telefonmøte
Til stede: Frode Henanger, Ragnhild Lyngved, Liv Oddrunn Voll, Tom Klepaker, Merete
Økland Sortland

Saker
Sak 7/13 Godkjenning av innkalling
Ingen merknader
Sak 3/13 Revidert LK06 på nettet
Merete orienterte om resultatet av høringen. Styret ser det som positivt at mange av
uttalelsene fra NNN ble tatt til følge. Merete legger ut på Naturnett en oversikt over de
endringene som NNN har foreslått
Sak4/13 Utstyrslister til naturfagrom? Peter von Marion.
Foreløpig vet vi ikke om det er gjort noe mer med saken. Merete undersøker det videre. Hvis
ikke, forsøker man å få andre miljøer til å jobbe med dette.
Sak 6/13 Undersøking, Frode
Frode redegjorde for arbeidet med å kartlegge undervisningsressurser hos institusjoner som
gir GLU og førskolelærerutdanning. Et elektronisk spørreskjema er klart 09.09, og sendes ut
til medlemmene i styret for en pilotering. Deretter sendes det til alle institusjonene. Hvis
man får inn tilstrekkelig respons, legges de første resultatene fram på Hell-seminaret i
november.
Sak 8/13 Forslag føredrag på Hell seminaret etc.
Vi melder inn presentasjoner i forhold til sakene 3/13 (Merete) og 6/13 (Frode). Dessuten
kan Tom presentere resultater fra en masteroppgave på lærerkompetanse og
elevprestasjoner i naturfag.
Sak 9/13 Høyring, kompetansekrav
NNN signaliserer at vi ønsker et kompetansekrav på minst 30 studiepoeng for å undervise
naturfag på 1-7 og 60 studiepoeng for ungdomstrinnet. Dette begrunnes med at det er en
sammenheng mellom kompetanse og kvalitet i undervisninga, og at naturfag er et så bredt
fag at 60 studiepoeng er nødvendig for å ha kompetanse i hele faget på ungdomstrinnet.
Videre er innretningen i GLU’ene slik at det normale er at fordypning i naturfag på 1-7 er 30
studiepoeng og 5-10 60 studiepoeng. Merete lager en høringsuttalelse og sender den til
styret. Merk at frist for å uttale seg er 14.09.
Sak 10/13 Auka synleggjering av NNN.
Presentasjon av NNN sitt arbeid på Hellkonferansen (se sak 8/13). Lage en nyhetssak for
høgskolenes nettsider om samarbeid mellom institusjoner (på Hellkonferansen). Merete og
Liv Oddrun starter arbeid med en avisartikkel om naturfagets plass og status og behov for
økt kompetanse blant lærerne.

Sak 11/13 Eventuelt
Ingen eventueltsaker ble lagt fram
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