STYREMØTE 20.12.2017 kl.9-10, Sted: Skype
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REFERAT
1. Innkalling godkjent, ingen ekstra saker.
2. Meldinger fra Naturfagsenteret:
a. Naturfagsenteret er nå en del av UiO.
b. Desentralisert ordning i startfasen (kompetanseutvikling av lærere) – er i startfasen med
kontakt med kommunene.
c. EVU for lærerutdannere har hatt 2.samling i starten av desember, ca 30 deltakere, de
har nå formulert forskningsspørsmål, ser ut til å bli et veldig spennende prosjekt – og
viktig nettverk å bygge videre på. En del av professor 2’erne blir veiledere for disse
studentene, og blir også et viktig nettverk. Det er først og fremst høgskolelektorer som
deltar, som har naturvitenskapelig doktorgrad. Deltakerne er fra 10 UH’er, spredt over
hele landet. Mange flere kunne hatt utbytte av å bli en del av dette, men det er ikke
åpning for nye deltakere pga dette er et 2-årig studium i naturfagdidaktikk (30 stp).
3. Konstituering av styret. Årsmøtet for 2017 ble holdt torsdag 16. november 2017 under Hellseminaret, arrangert av Naturfagsenteret. Idar Mestad ble der valgt som ny leder etter Per Ivar
Kvammen, og Katarina Pajchel, Høgskolen i Oslo og Akershus ble valgt inn som nytt varamedlem.
Mari Bøe, Høgskolen i Sørøst-Norge ble valgt som ny revisor.
Styret som ble valgt på årsmøtet og som konstituerte seg 20.12.2017 består nå av:
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4. Bruk av NNN sine midler framover.
Det er kommet forslag om at midlene kan disponeres noe annerledes. Hittil har det meste gått
til reisestøtte til institusjoner. Ønskelig med praktisering av strengere linje når det gjelder
reisestøtte, fordi institusjonene stort sett har mulighet til å dekke eksempelvis Hellseminaret,
siden Naturfagsenteret allerede dekker opphold og seminaret.
Forslag: invitere attraktive foredragsholdere til Hell-seminaret, og dekke reisen for disse. Den
type utgifter er for høye for Naturfagsenteret.
Vedtak: Vi holder en litt strengere linje, bruker kriteriene aktivt, prioritere de som skal holde
innlegg på Hell-seminaret.
5. Oppdatering av NNN sine sider på Naturfagsenteret.
Hvordan oppdatere og vise hva vi holder på med?
Innspill: liten kapasitet fra Naturfagsenteret til å være veldig aktive på sidene, men viktig at
sidene er oppdaterte. Vi må se på innsatsen ift utbytte. Slike nettsider er ofte veldig lite brukt.
Forslag: lenke til Forskerskoledagen, lenke til saker vi arbeider med
Vedtak: den fungerer ift det vi har kapasitet til, men Idar holder kontakt med Naturfagsenteret
sin representant som oppdaterer sidene (Aud).
6. NNN-saker i 2018. Forslag til saker vi vil jobbe med det neste året:
a. Ny GLU (med vekt på masterutdanning i profesjonretta naturfag)
b. Ny læreplan i naturfag.
c. Planlegging av forskerskoledag
d. Hellseminar neste år
e. Andre forslag
Forskerskoledag: Hvis det skal arrangeres andre steder, har ikke Naturfagsenteret midler til å
dekke lokaler. Dette må da dekkes av de lokale institusjonene. Idar Mestad vil sitte i
planleggingsgruppa for forskerskoledagen, sammen med Birgitte Bjønnes og Ragnhild Lyngved
Staberg. Hellseminar: NNN må stille med representant til planleggingsgruppa. Tar opp igjen
dette til våren. Planlegging av programmet starter våren 2018.
7. Eventuelt – ingen saker.
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