REFERAT FRA STYREMØTE 10.APRIL 2018 kl.09.00-10.00 (telefonmøte)
Tilstede: Idar Mestad, Merethe Frøyland, Frode Hermann Henanger, Kjetil Reier-Røberg, Birgitte
Bjønnes, Katarina Pajchel, Ragnhild Lyngved Staberg.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Høring av siste utkast til Kjerneelementer naturfag
Høring til nye BLU-retningslinjer
Forslag til innledere Hell-seminaret 2018
Forskerskoledagen høsten 2018
Eventuelt

Referat:
1. Høring av siste utkast til Kjerneelementer naturfag
Styremedlemmene informerte om status for høringsuttalelse ved sine institusjoner. Vi hadde
en gjennomgang av de enkeltes innspill. Naturfagsenteret informerte også om sine innspill. Vi
ble enige om å opprette et samskrivingsdokument (Google Docs) og levere en samlet
uttalelse på vegne av NNN. NNN har en viktig stemme i denne saken.
Dokumentet er allerede under utforming. Idar tar ansvar for å sende inn høringsuttale før
frist.
2. Høring til nye BLU-retningslinjer
Frode oppfordret NNN-epostlista til å sende inn deres høringsuttalelse til framlegg om nye
retningslinjer for BLU. Foreløpig har ingen sendt inn framlegg. Idar kaller inn til styremøte
basert på innkomne høringer. Det blir ut fra innsendte hørings tatt stilling til om NNN skal
komme med høringsuttalelse.
3. Forslag til innledere på Hell-seminaret.
Det vart foreslått å ha følgende struktur på programmet:
Første dag har fokus på fagdidaktikk og utvikling av utdanninger. Her ønsker vi å invitere en
internasjonal forsker til å holde en presentasjon. NNN kan være med å betale regning for
innledere. Merete kontakter Pernilla Nilsson før sommeren for å spørre om å ha en
presentasjon om PCK (Pedagogical Content Knowledge)
Andre dag har fokus på presentasjon av egen forskning og utvikling. Her må lærerutdannere
i UH-sektoren få invitasjon før sommeren. NNN-styret ønsker mer vekt på presentasjon av
forskningsarbeid/prosjekt. Tredje dag har fokus på læreplan, rammeplan og andre politiske
føringer.
4. Forskerskoledagene høst 2019.
Idar, Ragnhild og Birgitte har hatt møte og la fram forslag om å arrangere forskerskoledag i
Bergen med en overnatting (lunsj til lunsj-seminar) i uke 44 (29. okt-4.november). NNNstyret hadde ingen innvendinger til dette. Det blir som før et seminar der målet er å gi
lærerutdannere/forskere en arena for å presentere og få tilbakemelding på prosesser de er i.

Trondheim/Bergen 10.04.2018

Ragnhild Lyngved Staberg og Idar Mestad (referenter)

