Årsmelding for NNN (Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning) 2018
Årsmøtet for 2017 ble holdt 16. november 2017 under Hell-seminaret, arrangert av Naturfagsenteret.
Styret som ble valgt på årsmøtet og som konstituerte seg 20. desember 2017 har bestått av:
Navn

Institusjon

Verv

Idar Mestad
Kjetil Reier-Røberg
Ragnhild L. Staberg
Frode Henanger

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
NTNU
Nord universitet

Birgitte Bjønnes
Katarina Pajchel
Merethe Frøyland

NMBU
OsloMet
Naturfagsenteret

Leder (vara fra 2014)
Nestleder og økonomiansvarlig
Sekretær (vara fra 2009)
Ansvarlig for epostlisten
(vara fra 2009)
Varamedlem
Varamedlem
Fast styremedlem

Valgt
inn
2017
2015
2015
2013

Sitter
til
2019
2018
2018
2019

2015
2017
2015

2018
2020

Valgkomiteen har bestått av:
Navn
Liv Oddrun Voll
Tom Klepaker

Institusjon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Universitetet i Bergen

Sitter til
2018
2018

Aktiviteten november 2017 - november 2018

Styret har hatt fem telefonmøter siden årsmøtet i 2017; 17.12.17, 10.04.18, 18.06.18, 04.10.18 og
01.11.18. Alle ble avholdt som telefonmøter.
Fagfornyelsen - Nye kjerneelementer og læreplaner i skolefagene
NNN har deltatt i diskusjonen av kjerneelementer og sendte inn høringsuttalelse i april 2018. Vi har
engasjert oss i innspillsrunden av de nye læreplanene og vil sende et samlet innspill innen 14.11.18.
Nye BLU-retningslinjer. NNN hadde som ambisjon å sende inn en høringsuttalelse på de nye
retningslinjene basert på innkomne innspill via Naturnett sin epostliste, men grunnet mangel på
innspill ble dette ikke gjennomført.
Ny MGLU – master i lærerutdanningene. NNN ønsker 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. Det er også et reelt behov for å diskutere praktiske saker rundt
masterutdanningen. NNN har derfor snakket om å arrangere en temadag for lærerutdanningsinstitusjonene omkring dette. Saken må følges opp. Foreløpig har vi valgt å vektlegge dette temaet på
neste forskerskoledag, våren 2019.
Forskerskoledag. NNN har planlagt ny forskerskoledag. I henhold til vedtak på forrige årsmøte om å
rullere på arrangementssted, vil neste forskerskoledag arrangeres i Bergen 11.-12.februar 2019. Denne
gangen vil det bli fokus på masterutdanning i lærerutdanningen (hvordan inkludere masterstudenter i

egen forskning og hvordan veilede mange studenter samtidig). Det vil bli innleide innledere og
mulighet for å legge fram egen forskning. Styret 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. Idar, Birgitte og Ragnhild har sittet i arbeidsgruppen for dette
seminaret.
Hell-seminar. NNN har deltatt i planleggingen av Hell-seminaret 2018 (program og økonomi). Idar og
Kjetil har vært NNN sine representanter i dette arbeidet. Følgende struktur ble vedtatt: 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.
Økonomi – Bruk av NNN sine midler. NNN sine utgifter til reisestøtte til Hell-seminar, leder og
forskerskoledag er redusert. Vi vil annonsere mulighet for reisestøtte, men vil bruke kriteriene aktivt
og prioritere de som skal holde innlegg.

Ragnhild Lyngved Staberg
Sekretær

