Årsberetning for NNN (Nasjonalt nettverk for
naturfagutdanning) 2014
Årsmøtet for 2014 ble holdt under Hell-seminaret, arrangert av Naturfagsenteret.
Det er blitt avholdt 3 styremøter i 2014, alle telefonmøter. På styremøtet 07.04 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 16.10 og 06.11.
En sak som NNN har jobbet med i 2014, er ny rammeplan for barnehage. Forslaget fra
rammeplangruppa som skal ut på høring inneholder etter NNN sin oppfatning viktige
presiseringer om hvem som skal ha ansvar for faglig innhold, og at organiseringen av
innholdet fortsatt er fagområder. Imidlertid reagerer NNN på at beskrivelsen av
læringsinnholdet er vagt, og ønsker at dette skal tydeliggjøres bedre. Derfor jobber NNN med
å få sendt et brev til utdanningsminister Torbjørn Røed Isaksen med våre synspunkter på
planen.
NNN har ønske om å lage veiledende utstyrslister for naturfagundervisning. Institusjoner har
vært kontaktet, men foreløpig har vi ikke mottatt noe fra disse.
NNN ønsker å kartlegge undervisningsressurser til hos institusjoner som gir GLU og
førskolelærerutdanning. Et elektronisk spørreskjema er utarbeidet og under utprøving.
Deretter vil det bli sendt ut til alle institusjoner med GLU-utdanning.
Styret har diskutert aktiviteten på naturnett, og hadde gjerne sett noe større aktivitet. Derfor er
det foreslått at NNN også oppretter ei gruppe på Facebook. Spørsmålet om dette vil bli tatt
opp under årsmøtet.
NNN besluttet å videreføre ordningen med reisestøtte for deltakelse på Hell-seminaret. Det
ble sendt ut invitasjon til å søke, og responsen var langt større enn forrige år. Det kom inn
søknader fra 25 personer, og den totale søknadssummen var kr 49 560,-. Styret fordelte midler
til reisestøtte etter følgende prinsipp:
 Om søker driv med lærerutdanning eller ikke
 Geografisk spredning, at flest mulig institusjoner blir representert
 Om søker skal ha presentasjon på seminaret.

Styret besluttet også å følge prinsippet om at søker enten fikk innvilget hele det omsøkte
beløpet eller ingenting. Resultatet av søknadsbehandlingen var at 20 personer fikk reisestøtte
fra NNN. En fikk støtte hos Naturfagsenteret. Total beløp som ble tildelt var kr 32 009,-.
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