REFERAT FRA STYREMØTE 1.NOVEMBER 2018 kl.10.00-11.00 (telefonmøte)

Tilstede: Idar Mestad, Frode Hermann Henanger, Kjetil Reier-Røberg, Birgitte Bjønnes, Merethe
Frøyland, Ragnhild Lyngved Staberg
Fraværende: Katarina Pajchel

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

Hell-seminar, Årsmøte i NNN
Program og budsjett for forskerskoledag
Høring læreplan naturfag. NNN sin høringsuttalelse
Kandidatmåltall og ressurskutt i Lærerutdanningene
Eventuelt

Referat:
1. Hell-seminaret 2018. Programmet for Hell-seminaret er publisert på Naturfagsenteret sine
sider. Pr i dag har vi 63 påmeldte, omtrent på linje med tidligere år. Tre søknader om
reisestøtte er mottatt (utlegg ca.15.000,-, en av disse er leid inn for å holde innlegg om nye
læreplaner, de to andre er nytilsatte ved to ulike høgskoler). Vi går ca. 10.000,- i pluss om vi
innvilger reisesøknadene. Styret vedtok å innvilge de tre søknadene. Vedr. årsmøte for NNN:
Valgkomiteen er i gang. Kjetil har satt opp budsjett, Ragnhild skriver årsmelding.
2. Forskerskoledagen. NNN har tenkt Forskerskoledag fra lunsj til lunsj 11.-12.februar (uke 7).
EVU i regi av Naturfagsenteret har samling 12.-13.februar 2019 i Oslo. Pga kollisjonen har Idar
snakket med Sonja Mork om dette, og likevel konkludert med at vi ikke flytter datoen for
Forskerskoledagen. Vedr programmet: Vi ønsker å ha fokus på masterutdanning i
lærerutdanningen (hvordan inkludere masterstudenter i egen forskning og hvordan veilede
mange studenter samtidig). Stein Dankert Kolstø og Marianne Ødegaard har bekreftet at de
kan komme. Budsjett: Ønsker ikke å innføre konferanseavgift. Deltakerne betaler reise og
overnatting, NNN betaler for program og mat. Reisestøtte til tilreisende bidragsytere og
medlemmer av NNN dekkes fra NNN. Lokalet i Bergen er i orden (HVL). Program sendes ut før
Hell-seminaret.
3. Innspill til læreplanutkast. Styret mener at vi bør engasjere oss i innspillsrunden av de nye
læreplanene i Fagfornyelsen. Det er opprettet et google-dokument der vi kan skrive innspill:
https://docs.google.com/document/d/1IHNskz_ezcvrPu3dx4o7DgRfy2k78cl_8W8v5IFo_I/edit?usp=sharing
Tips: desto mer konkret, desto bedre pga læreplangruppa har liten tid. Kom heller med
konkrete forslag enn å være kritisk. Kommentere også det vi liker. Lurt å komme med gode
endringsforslag til formuleringer av kompetansemål. Lurt å henvise til Forskerføtter og
leserøtter, vise hva som virker godt for elevene. Lurt å vise at vi har kjennskap til elevene.
NNNs medlemmer må gi innspill i løpet av uke 45 (innen 9.11).

4. Kandidatmåltall og ressurskutt i Lærerutdanningene. Sak utsatt pga manglet tid. Vi tenker at
dette er sak for en kronikk. Vi vil utfordre Unni Eikeseth til dette, evt i samarbeid med
Merethe. Kjetil sender Unni en forespørsel via epost.
Trondheim 01.11.2018
Ragnhild Lyngved Staberg (referent)

