REFERAT FRA STYREMØTE 14.03.2016 kl.13.30-14.45

Tilstede på telefonen var: Per Ivar Kvammen (møteleder), Merethe Frøyland, Frode Henanger, Kjetil
Reier-Røberg, Ragnhild Lyngved Staberg (referent). Birgitte Bjønness og Idar Mestad var forhindret.
Sak 1: Arbeidet med nasjonale retningslinjer for naturfaget i lærerutdanningene.

Kjetil orienterte om faggruppens arbeid og tilbakemeldinger de har fått. Hittil har det ikke vært noen
stor debatt i nettverket, gruppen har mottatt kommentarer fra 5-6 institusjoner/enkeltpersoner. Per
Ivar, Frode og Ragnhild orienterte kort om tilbakemeldinger fra egne institusjoner. Kjetil sier at de
fleste i fagmiljøet ønsker mer styring enn det NRLU har gått inn for. Gruppen har derfor forsøkt å
konkretisere. Kjetil sier også at dersom fagfeltet ønsker konkrete retningslinjer, så vil de melde dette
oppover. Dette skal være fagfeltets dokument. Kjetil sier for øvrig at det skjer en del med nasjonale
retningslinjer om dagen og at det blir viktig at vi mobiliserer nettverket.
Hva skjer videre? Faggruppen sendte sitt endelige forslag til NRLU 1.mars. Retningslinjene sendes til
offisiell høring 15.april, Høringskonferanse arrangeres i Oslo 27.-28.april og høringsfrist er 15.mai.
Retningslinjene vedtas 1.september. Kjetil kan bekrefte at NNN er høringsinstans for retningslinjene.
Sak 2: Arbeidet med høringsuttalelse om den nye femårige grunnskolelærerutdanningen.
Merethe orienterte om Naturfagsenterets arbeid. De er høringsinstans både for forskrift om
rammeplan og retningslinjene for naturfag. Liv Oddrun Voll leder arbeidet. Merethe sender senterets
høringsuttalelse til styret i NNN, slik at vi får mulighet til å kommentere.
Sak 3: Samling på Blindern fredag 21.oktober, forlengelse av Naturfagkonferansen.
Per Ivar har fått henvendelse fra Lise Faafeng, som lurer på om det er interessant å ha en samling for
naturfaglærerutdannerne fredag 21.oktober – dagen etter Naturfagkonferansen. Naturfagsenteret
tenker å tilby en nettverksdag på dag nr 2, som en erstatning for at selve konferansen har blitt bare
en dag. Skolelaboratoriene, vitensentre, MatNat, NNN m.fl. er forespurt. Per Ivar foreslår at
nettverket kan arrangere en slags forskerskole-dag, for å inspirere til mer naturfagdidaktisk forskning
i miljøet. Det ble vedtatt i møtet at vi ønsker å gjøre dette. Temaet blir naturfagdidaktisk forskning i
UH-sektoren. Merethe melder inn vårt svar til Lise. Vi besluttet at NNN kan gi reisestøtte til
deltakere, men vi vedtok ikke i hvilken form (bidrag eller full støtte). En liten arbeidsgruppe,
bestående av Per Ivar, Kjetil og Ragnhild, ble nedsatt. Gruppen skal utarbeide program og opplegg for
påmelding. Dette må være klart før høsten, da informasjon om Naturfagkonferansen annonseres.
Kirsten Fiskum har spurt Per Ivar om realfagkommuner også kan være et tema for nettverkets
samling 21.oktober. Vi ble enige om at dette temaet egner seg bedre for Hell-seminaret.

Sak 4: Naturfaget i lærerutdanningene

Frode orienterte. Fremdeles mangler resultater fra 5-6 institusjoner, av totalt 19. Frode purrer igjen.
Vi er enige om at det ville vært interessant å sammenlikne resultatene med kompetansen i UHsektoren, men kompetanse ble ikke etterspurt i denne omgang. Dette er ønskelig å trekke inn i neste
runde. Vi ser for oss at dette blir et arbeidsdokument for nettverket. Hvordan skal vi jobbe videre
med naturfag i utdanningen? Rapporten vil også bli utgangspunkt for diskusjoner på egen institusjon.
Hva skjer videre? Frode skriver rapport som sendes styret i NNN innen 15.april. Styret kommenterer
før rapporten publiseres for nettverket.
Sak 5: Eventuelt
Hellseminaret 9.-11.november
Program og dato annonseres tidlig høsten 2016. Merethe foreslår en sak: Deling av gode
masteroppgaver. Hvordan kan dette gjøre deg til en bedre lærer? Felles utviklingsarbeid.

Nye faste stillinger ved HiHm: Per Ivar orienterte om det nå vil utlyses to faste stillinger i naturfag.
19.03.2016

Ragnhild Lyngved Staberg
(referent)

