Årsberetning for NNN (Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning) 2016
Årsmøtet for 2015 ble holdt 12. november 2015 under Hell-seminaret, arrangert av
Naturfagsenteret.
Styret som ble valgt på årsmøtet og som konstituerte seg 14. januar 2016 har bestått av:
Navn

Institusjon

Verv

Valgt inn Sitter til

Leder

2015

2016

Kjetil Reier-Røberg Høgskolen i Sørøst-Norge Nestleder og økonomiansvarlig 2015

2018

Frode Henanger

Per Ivar Kvammen Høgskolen i Hedmark
Nord universitet

Ansvarlig for e-postlisten

2013

2016

Ragnhild Lyngved NTNU

Sekretær

2015

2018

Merethe Frøyland Naturfagsenteret

Fast styremedlem

2015

Birgitte Bjønnes

NMBU

Varamedlem

2015

2018

Idar Mestad

Høgskolen i Bergen

Varamedlem

2014

2017

Aktiviteten november 2015 - november 2016
Styret har hatt fire møter siden årsmøtet i 2015; 14.01.2016, 14.03.2016, 30.09.2016 og 07.11.2016.
Alle møtene ble gjennomført som telefonmøter.
En viktig sak det siste året har vært arbeidet med nasjonale retningslinjer for naturfaget i
grunnskolelærerutdanningene. NNN hadde falt ut av listen som høringsinstans, men nestleder fikk
meldt organisasjonen inn igjen. Basert på innspill fra fagmiljøene leverte NNN i mai et høringssvar
til Universitets- og høgskolerådet om forslaget til nye nasjonale retningslinjer. NNN deltok også i
diskusjoner omkring forskrift om rammeplan for den nye femårige grunnskolelærerutdanningen.
NNN hadde ansvar for en samling for naturfaglærerutdannere på Blindern fredag 21.oktober, i
forlengelse av Naturfagkonferansen. Dette var ment som en forskerskoledag, for å inspirere til mer
naturfagdidaktisk forskning i miljøet. Styret besluttet at NNN kunne gi reisestøtte til deltakere. En
liten arbeidsgruppe, bestående av Per Ivar, Kjetil og Ragnhild, ble nedsatt. Gruppen utarbeidet
program og ledet samlingen. Det var 32 deltakere på seminaret. Utgiftene kom på om lag 18500 kr.
Det ble gitt positive tilbakemeldinger om opplegget og fremmet ønske om gjentakelse.
Arrangementet var godt tilrettelagt fra Naturfagsenteret sin side. Styret foreslår at dette
arrangementet blir gjennomført også neste år fredag 20. oktober i forbindelse med
Naturfagkonferansen 2017.
NNN har arbeidet videre med rapportering av naturfaget i lærerutdanningene. Resultater fra 5-6
institusjoner manglet og har blitt etterspurt. Rapporten er tenkt som et arbeidsdokument for

nettverket (Hvordan skal vi jobbe videre med naturfag i utdanningen?). Rapporten vil også danne
utgangspunkt for diskusjoner på egen institusjon.

Styret og Naturfagsenteret har fremmet ønske om og vedtatt at kompetansen som finnes ved
lærerutdanningene skal kartlegges. Det vil komme en spørreundersøkelse om dette. Forholdet
mellom fag og fagdidaktikk ved de ulike lærerutdanningene vil også undersøkes (hvordan det
undervises (grad av interferering) og vurderes).
Kontingentøkningen på kr 500,- som ble vedtatt på årsmøtet 2015 ble ikke fakturert til
institusjonene. Styret vedtok å utsette økningen til 2017. På det siste styremøtet ble det foreslått å
heve kontingenten til kr 2000,- for institusjon og til kr 500,- for enkeltmedlemmer. Dette skyldes
synkende inntekter fordi institusjoner slår seg sammen. Styret foreslår videre at man må betale
medlemskontingent for å være med på e-postlista.
NNN har også arbeidet med forberedelse av Hell-seminaret 9. – 11. november; Program og økonomi.

Ragnhild Lyngved Staberg
Sekretær

