REFERAT FRA STYREMØTE 18.JUNI 2018 kl.10.00-11.00 (Skypemøte)
Tilstede: Idar Mestad, Kjetil Reier-Røberg, Ragnhild Lyngved Staberg.
Fraværende: Merethe Frøyland, Frode Hermann Henanger, Birgitte Bjønnes, Katarina Pajchel

Saksliste:
1. Planlegging av Hell-seminar og Forskerskoledag
2. Videre arbeid med kjerneelementer, læreplan
3. Utvikling av masterutdanning ved naturfaglærerutdanninger
4. Eventuelt

Referat:
1. Planlegging av Hell-seminar
Vedtatt på forrige møte, 10.april:
Dag 1: Fokus på fagdidaktikk og utvikling av utdanninger m/utenlandsk innleder
Dag 2: Fokus på presentasjon av egen FoU
Dag 3: Fokus på læreplan, rammeplan og politiske føringer
Innledere: Kjetil blir NNNs representant for planlegging av programmet for Hell-seminaret,
sammen med Merethe. Pernilla Nilsson er spurt, men har ikke anledning til å bidra. Vi foreslår
Vanessa Kind i stedet. Idar tar denne saken videre. Kjetil kontakter Berit Bungum og hører om
hun har aktuelle kandidater vi kan invitere. Ønske for dag 3: innlegg fra Kirsten Fiskum og Jan
Idar Solbakken, begge fra læreplangruppa, evt også representant fra Udir.
Informasjon til nettverket: Frode sender ut epost til nettverket før sommeren, med invitasjon
om å bidra dag 2 (ønskelig med ferdige resultater fra forskningsarbeid, heller enn
utviklingsarbeid – som har vært mye i fokus de siste gangene)
Planlegging av Forskerskoledagen
Tid og sted ble vedtatt på forrige møte: Bergen (lunsj til lunsj-seminar), uke 44 (29. okt4.november). Idar, Birgitte og Ragnhild vil ha et nytt planleggingsmøte før sommeren.
Foreløpig tanke om fokus: Hvordan knytte forskningen sin til masteroppgaver?
2. Videre arbeid med kjerneelementer og læreplan
Kjerneelementene er nå vedtatt og læreplangruppen er nedsatt.
Progresjon læreplanarbeid: Gruppene skal levere forslag i løpet av oktober 2018, som skal
sendes til høring senest 1. november. Deretter 3 mnd høringsperiode. Høringsrunde avsluttes
ca. 1. februar 2019. Deretter bearbeider Udir før de leverer endelig forslag til Dep., som så
skal bruke en del tid før fastsettelse. Altså legges det opp til kun én høringsrunde. Antatt
tidspunkt for fastsettelse av læreplaner er rett før jul i 2019.
NNN (Idar) vil etterspørre informasjon fra Udir, på grunnlag av lærerutdanningenes
planleggingsbehov (konsekvenser for lærerutdanningene våre).
3. Utvikling av masterutdanning ved naturfaglærerutdanninger
Det er ønskelig fra styrets side å skaffe til veie en nasjonal oversikt over hvilke institusjoner
som vil tilby masterutdanning i naturfag, hvilke løp de tilbyr og hvordan modellene for

masterutdanningene (syklus 2) ser ut. Idar spør Frode om miljøet i Nesna kan ta ansvar for
dette. Det er også et reelt behov for å diskutere praktiske saker rundt masterutdanningen,
eks. Hva er en god masteroppgave? Hvordan skal den veiledes? Styret foreslår at NNN
arrangerer en temadag våren 2019 for alle landets lærerutdanninger, der masterutdanningen
står i sentrum. Saken må tas opp igjen på neste møte.
4. Eventuelt. Ingen saker.

Trondheim 18.06.2018
Ragnhild Lyngved Staberg (referent)

