Referat fra telefonmøte NNN-styret
30.09.2016 kl. 0830-0940
Tilstede: Per Ivar Kvammen, Kjetil Reier-Røberg, Frode Hermann Henanger, Merethe Frøyland, Idar
Mestad og Birgitte Bjønness. Ragnhild Staberg hadde ikke anledning til å delta.

Saker:
1. Forskerskoledagen på Blindern 21. oktober program og økonomi
 Per Ivar informerte om Forskerskoledagen. Det er hittil 18 påmeldte fra hele landet – gledelig!
Frist for påmelding er 1. oktober.
 Programmet er klart. Etter ønske fra Per Ivar kommer Merethe og informerer kort om EVUsatsningen og at dette vil være et tema på Hell-samlingen.
 Økonomi; det ble diskutert mulighet for at NNN støtter deltakere med reiseutgifter og eventuelt
hotell for de som langveisfra. Vi kom fram til at deltakere som ikke får reisestøtte fra sin
lærerutdanningsinstitusjon kan søke om dette. Dessuten skal det vurderes om deltakere som
trenger overnatting skal få dekket dette, Kjetil og Per Ivar ser på dette når deltakerlisten er klar.
2. Hellseminaret 9. – 11. november. Program og økonomi
 Merethe guidet oss gjennom programmet for Hell-seminaret 9.-11. november. Programmet er
tett pga. av mange viktige saker og det er derfor ikke inkludert en utflukt slik som tidligere. Noen
detaljer fra programmet ble diskutert:
9.november kl. 1530-1730: Naturfagdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen.





Det ble uttrykt et ønske fra Merethe om at økta starter med en kort oppsummering ved
Frode og Siv Allmenningen om resultatet fra undersøkelsen om dagens lærerutdanning.
Frode fremmet et ønske om kartlegging av kompetansen som finnes ved lærerutdanningene
og inkludere denne i økta. Det ble bestemt at Frode tar initiativ til en spørreundersøkelse
med støtte av Per Ivar og Merethe som vil signere brev.
Frode tok også opp forholdet mellom fag og fagdidaktikk ved de ulike lærerutdanningene,
hvordan det undervises (grad av interferering) og vurderes. Frode og Siv går videre med
dette.
Gruppearbeidet bør foregå i mindre grupper f.eks. 5 personer og være strukturert på en
hensiktsmessig måte med f.eks. med ordstyrer og referent. Spill inn forslag til Merethe.

10. november kl. 0900-1200: Naturfag i grunnskolen – nye læreplaner.


Birgitte foreslo UBU som tematikk (jf. nye st.mld), men pga. tett program ble det
opprinnelige programmet beholdt. En mulighet er eventuelt at Birgitte og Astrid Sinnes kan
bidra med et innlegg der progresjon og dybde konkretiseres innenfor bærekraftig utvikling.
Merethe redegjorde også for tenkningen rundt «big ideas» og at det må diskuteres hva som
skal inn/ut av læreplanen i naturfag. Det tenkes både vertikalt innenfor et fagområde og
horisontalt, f.eks. UBU som er av tverrfaglig karakter.

11. november: 11:30 – 12:30: Naturfag for minoritetsspråklige



NMBU’s skrivekameratordningen for fremmedspråklig lærerstudenter ble spilt inn som
mulig bidrag hvis plass i programmet, Birgitte hører med Solveig Strangstadstuen som har
ansvar for ordningen om hun kan fortelle om erfaringer i prosjektet.

3. Innspill fra Kjetil om søknad om forskningsmidler
 Forskningsrådet utlyser disse midlene:
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FINNUT/1254017153473/p1173268235938?d
=Touch&m=t. HSN ved Kjetil og Berit Bungum (prof II) vurderer å skrive søknad om en
seminarserie, kursvirksomhet, og lignende. Dette ligger tett opp mot tenkningen rundt EVU
og forskerskoledag for lærerutdannere og Merethe foreslo at Naturfagsenteret og HSN
kunne se på en slik søknad sammen.
4. Forberedelse av årsmøtet for 2016
 Utsatt til telefonmøte i oktober
5. Eventuelt
 Frode informerte om feilmeldinger ved eposter fra NNN pga server-trøbbel. Det arbeides
med å fikse dette.

Oslo, 30/9-2016
Referent, Birgitte

