Årsberetning for NNN (Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning) 2013

Årsmøtet for 2012 ble holdt under Hell-seminaret, arrangert av Naturfagsenteret.
Det er blitt avholdt fire styremøter i 2013, alle telefonmøter. På styremøtet 23.01 ble nytt styre
konstituert, men følgene oppgavefordeling:
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
De øvrige styremøtene var 07.02, 13.06 og 29.08.
En av de mest sentrale sakene NNN har jobbet med i 2013, er høring knyttet til revidert
læreplan for naturfag. Siden NNN er blitt egen høringsinstans, ble det besluttet å utarbeide
kommentarer og forslag til endring av utkastet som var på høring. Styrets medlemmer jobbet
videre med dette fram mot styremøtet 07.02. Her arbeidet man fram et høringsutkast som ble
sendt ut til medlemmene i NNN for uttalelse. Denne ble deretter sendt inn, og da den reviderte
læreplanen ble lagt fram, var det tydelig å se at flere av NNN sine endringsforslag var tatt inn
i planen.
NNN sendte også inn høringsuttalelse om kompetansekrav for lærere i grunnskolen. Der ble
det påpekt at naturfag er et viktig fag på barnetrinnet, og at kompetanse i faget er avgjørende
for god undervisning. NNN foreslo derfor at det skulle være et krav om 30 studiepoeng for å
undervise naturfag. På ungdomstrinnet viste NNN til den store faglige bredden i naturfag, og
at det derfor burde være et krav om 60 studiepoeng.
NNN har satt i gang arbeid med å lage utstyrsliste for naturfagundervisning. NTNU har tatt på
seg å utvikle lister for ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

NNN ønsker å kartlegge undervisningsressurser til høs institusjoner som gir GLU og
førskolelærerutdanning. Et elektronisk spørreskjema er under utarbeiding, de skal sendes ut til
alle institusjonene.
NNN besluttet i styremøte 13.06 å opprette et reisestipend for deltakelse på Hell-seminaret.
Dette ble gjort på henvendelse fra Naturfagsenteret etter at man her gikk over til kun å dekke
opphold på seminaret. Det ble besluttet å tildele 10 stipend på inntil 3000 kroner. Man fikk
inn 8 søknader, og alle ble innvilget.

NNN har vært representert på flere konferanser og seminarer: Forskerfrøkonferansen 11.-12.
februar, Natgrep. 20. mars, Realfagkonferansen 2. mai
Tom Klepaker
-referent-

