REFERAT FRA STYREMØTE 3.FEBRUAR 2017 kl.09.00-10.00 (telefonmøte)

Tilstede: Per Ivar Kvammen, Merethe Frøyland, Idar Mestad, Frode Hermann Henanger, Ragnhild
Lyngved Staberg. Kjetil Reier-Røberg og Birgitte Bjønnes deltok ikke.

Saksliste:

1. Spørsmålene som ble reist på årsmøtet og i tiden etterpå om reisestøtte til NNN-medlemmer
2. Opplegget for forskerskoledagen til høsten (fredag 20. oktober)
3. Forholdet mellom Hell-seminaret og forskerskoledagen med hensyn til innholdet
4. Nytt fra Naturfagsenteret v/Merethe
5. Eventuelt

Referat:

1. På årsmøtet på Hell høsten 2016 ble det stilt spørsmål ved om reisestøtte ble tildelt litt for
lett. Så langt har alle som har søkt fått innvilget støtte. I telefonmøtet diskuterte vi derfor
hvordan vi kunne lage en bedre ordning. Hittil har det vært litt skjev fordeling på institusjoner
som søker. Vi ønsker bred representasjon. Geografisk fordeling bør derfor være et kriterium
ved tildeling av reisestøtte. Vi ønsker også å være litt i forkant med tanke på tildeling. Samlet
utgift for Hell-seminaret 2016 var ca 25.000,-. Ingen har foreløpig søkt støtte til
Forskerfrøkonferansen i Oslo nå i februar. I budsjettet for 2017 har vi satt av 15.000,- til
reisestipend til Hell-seminar etc. + 15.000,- til forskerskoledagen 20.okt. I tillegg er det avsatt
4000,- i budsjettet for representasjon av NNNs styremedlemmer ved konferanser etc. og
6000,- til leder av NNN.

Vedtak: Deltakere på Hell-seminaret og Forskerskoledagen oppfordres sterkt til å prøve å
skaffe midler fra egen institusjon før de søker støtte fra NNN. Jfr årsmøtereferat: deltakere på
seminarer ol. i regi av NNN bør søke egne institusjoner for å få dekket reiseutgifter gjennom
f.eks. KFK eller Realfagskommune-satsningen før det søkes om dette gjennom NNN. Dersom
medlemmer ikke får dekket reiseutgifter kan NNN søkes. Målet er å støtte de medlemmer som
ikke får midler til å reise på seminarer ved egen institusjon. Vi konkluderte med at vi innfører
en felles utlysning for forskerskoledagen og Hell-seminaret. Vi setter en søknadsfrist etter at
programmene er ferdige. Før sommeren må vi sende påminnelse om disse to
arrangementene (rundt påske og før sommerferien). I august må vi sende informasjon om at
det kommer en mulighet for å søke om midler. Vi må også legge inn en oppfordring om å
komme med innlegg til begge arrangementene. Program og søknadsfrist annonseres i starten
av september, med frist 15.september.

2. Forskerskoledagen fredag 21.oktober 2016 ble en stor suksess, og det var enighet og ønske
om å gjennomføre flere tilsvarende dager. Neste forskerskoledag er satt til 20.oktober 2017.
Den lille planleggingsgruppen bestående av Kjetil, Per Ivar og Ragnhild fortsetter
planleggingen av denne dagen.

3. Vi diskuterte innholdet i Hell-seminar (15.-17.november) og forskerskoledag og ble enige om
følgende: Forskerskoledagen skal være et lavterskelsted, der man skal kunne presentere litt
mindre og uferdige prosjekter av FoU-karakter. På Hell-seminaret ønsker vi å få leid inn et par
gode gjesteforelesere (internasjonale?), samt mye tid til å diskutere vår

utdanningsvirksomhet. Merethe har ambisjoner om å ha programmet klart i løpet av våren.
Naturfagsenteret ønsket en deltaker fra NNN-styret med i planleggingen av Hell-seminaret.
Idar meldte seg til dette.

4. Merethe informerte om siste nytt fra Naturfagsenteret:
EVU-tilbudet for naturfaglærerutdannere: Naturfagsenteret samarbeider med ILS om dette,
emnet er beskrevet og sendt til styret i UiO for godkjenning. Påmeldingsfrist i april (?), satser
på oppstart høsten 2017. ILS ser på dette som en pilot, ønsker å tilby tilsvarende i andre fag.
Sonja Mork og Berit Haug planlegger innhold. Vi ønsker å sende ut informasjon på NNN så
raskt som mulig. Trenger tid til prosesser lokalt for å få med folk. Ønskelig med minst to fra
hver institusjon. Må tilpasses undervisningsplaner etc lokalt.
- Rammeplanen for barnehagen er ute til godkjenning, høring bearbeides, endelig rammeplan
blir vedtatt i mars. For barnehagelærerutdanningen er denne veldig aktuell og den er trolig et
tema for Hell-seminaret 2017.
-Ingen nyheter om nye læreplaner. Så vidt Merethe vet er det ingen som er spurt enda om å
sitte i noen gruppe for å utvikle nye læreplaner. I kvalitetsmeldingen (Meld St 16 (2016-2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning) står det at undervisningen skal vurderes like høyt som
forskningen. Det kommer en ny stortingsmelding (oppfølging av Ludvigsen-utvalget?). Denne
vil gå på hvordan systemet skal legges til rette for å implementere de nye læreplanene. Det
diskuteres om de nasjonale sentrene skal legges inn under vertsinstitusjonen eller holde
nåværende organisering. Den nye stortingsmeldingen kommer en gang i mars.
5. Eventuelt
- NFSUN 2016: Ragnhild informerte om konferansen og status så langt
- Spørreundersøkelsen (Frode): ble presentert på Hell-seminaret i høst, Frode delte ut
presentasjonen da, vi diskuterte om dette var noe vi kunne distribuere på Naturnett. Frode
sender det i første omgang til oss i styret via epost og legger ved noen tanker om hvordan
dette kan brukes videre. Frode sjekker informasjonsbrev vedrørende anonymitet.

VIKTIGE DATOER (Huskeliste):
- Snarest: Frode sender rapport og presentasjon av spørreundersøkelsen til styret, slik at vi kan
vurdere om og hvordan dette materialet kan distribueres
- Snarest: informasjon sendes til Naturnett om EVU-tilbudet fra Naturfagsenteret
- April: påmeldingsfrist EVU-tilbud fra Naturfagsenteret
- April: Sende informasjon om Forskerskoledagen og Hell-seminaret på Naturnett
- Juni: Sende informasjon om Forskerskoledagen og Hell-seminaret på Naturnett
- August: Sende informasjon om Forskerskoledagen og Hell-seminaret på Naturnett, inkl.
informasjon om muligheten for å søke reisestøtte
- 1.september: Program for Forskerskoledag og Hell-seminar annonseres, inkl prosedyre for å
søke reisestøtte
- 15.september: søknadsfrist for reisestøtte til Forskerskoledag og Hell-seminar
Trondheim 03.02.2017

Ragnhild Lyngved Staberg (referent)

