
Årsrapport 2012 for  Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiundervisning.  

 
Faggruppa ble konstituert under Naturfagskonferansen 20.oktober 2011.  
 
Det ble satt ned et interimsstyre og følgende ble valgt inn i styret: 

May Britt Stjerna(leder) - Nesbru videregående skole 
Magne Olufsen – Universitetet i Tromsø 
Kirsten Fiskum - Naturfagssenteret 
Kari Feren – Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Kristian Julius Steffensen – Røyken videregående skole 
 

Interimsstyret anmodet i november 2011 hovedstyret i NKS om at faggruppa formelt 
ble opprettet. Hovedstyret hadde sitt rådsmøte 13.april 2012. May Britt Stjerna og 
Kirsten Fiskum representerte interimsstyret i faggruppa på dette møte, og det ble 
enstemmig vedtatt å opprette faggruppe for kjemiundervisning i NKS. 
 
10.mai 2012 ble det i forbindelse med Grønnebergseminaret avholdt et 
stiftelsesmøte på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Interimsstyret ble enstemmig 
valgt til faggruppas styre. Vedtekter for faggruppa ble vedtatt. Formelt ble vedtektene 
godkjent av hovedstyret i juni 2012. 
 
Styrets sammensetning: 
 May Britt Stjerna – leder 
 Kirsten Fiskum – nestleder 
 Kristian Julius Steffensen – kasserer 
 Magne Olufsen – styremedlem 
 Kari Feren – styremedlem 

Anne Rebekka Brockmann – varamedlem (Randaberg vgs) 
 Kristian Vestli – varamedlem (Oslo katedralskole) 
Valgkomite: 
 Per-Odd Eggen (NTNU) 
 Gudveig Åmdal (UMB) 
 
 
Antall medlemmer: 
 
I mai hadde faggruppa fått i underkant av 50 medlemmer. I februar 2013 har dette 
steget til 115.  Medlemstallet må derfor sies å være raskt økende. 
 
 
Faggruppas aktiviteter: 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av året. 7 av disse har vært avholdt over 
Skype. Det har også vært kommunisert flittig via e-post. 
 
I slutten av mai 2012 ble det arrangert fagseminarer i Oslo, Bergen og Trondheim der 
tema var gjennomgang av vårens Kjemi 2 eksamensoppgaver. Godt frammøte og 
stort engasjement. 
 
May Britt Stjerna deltok på et nettverksmøte for kjemilærere på UMB 6.juni 2012. 
Tema var eventuell revisjon av læreplanene i kjemi i videregående skole. 



 
I tillegg kommer de nevnte deltakelser på hovedstyrets rådsmøte der May Britt 
Stjerna og Kirsten Fiskum deltok og Grønnebergseminaret.der hele styret deltok. 
 
Faggruppa har opprettet en Facebook-side under navnet Kjemilærerforeningen. 
 
Faggruppa ble i september 2012 registrert i Enhetsregisteret med 
organisasjonsnummer 998 751 799. 
 
18.oktober 2012 avholdt faggruppa årsmøte i forbindelse med Naturfagskonferansen 
på Universitetet i Oslo. 24 stemmeberettigede medlemmer deltok. Det ble servert 
middag i forkant av selve årsmøtet, og Yngve Stenstrøm stod for det faglige innslaget 
etter at den formelle delen var avsluttet. 
 
Følgende styre ble valgt på årsmøtet:  

May Britt Stjerna, Nesbru vgs. – leder (valgt for 2 år) 
Kirsten Fiskum; Naturfagssenteret – nestleder (valgt for 2 år) 
Kristian Julius Steffensen, Røyken vgs. – kasserer (valgt for 1 år) 
Kari Feren, Høgskolen i Sør-Trøndelag – styremedlem (valgt for 1 år) 
Inger Lise Fagerli, Nordkjosbotn vgs. – styremedlem (valgt for 1 år) 
Anne Rebekka Brockmann, Randaberg vgs. - varamedlem (1 år) 
Grete Nilsen, Lakselv vgs. – varamedlem (1år) 

Valgkomite: 
Per-Odd Eggen (NTNU) 
Magne Olufsen(UiT) 

Revisor: 
Unni Kjus Aahlin(Li skole) 

 
 
Økonomi: 
 
Faggruppen ble opprettet i 2012 og økonomiske midler har derfor vært minimale. 
Utgifter i forbindelse med eksamensgjennomganger og årsmøtet har blitt dekket av 
Naturfagssenteret, Sør-Trøndelag fylkeskommune, skolelaboratoriene i kjemi ved 
UiO og UiB, samt Tekna. Medlemskontigent for 2012 – kr.6350 - ble overført vår 
konto i januar 2013. Regnskap for 2012 er derfor ikke ført. 
 
 
Web 
 
På vår  web-side finnes informasjon om faggruppa. Denne vedlikeholdes av John 
Vedde, Kjemisk institutt, UiO. Adresse: http://www.kjemi.no/undervisning/ 
 
 
 
 
Vettre, 24.02.2013 
 
 
May Britt Stjerna 
Leder NKS’ faggruppe for kjemiundervisning 
 

http://www.kjemi.no/undervisning/

