
Velkommen som medlem i Norsk Fysisk Selskap!

Til fysikkstudenter og nyutdannede fysikere!

Enten du er nyutdannet fysiker eller du snart skal bli det, er du hjertelig velkommen som 
medlem i Norsk Fysisk Selskap, NFS. NFS er den faglige foreningen for norske fysikere, 
enten de arbeider i næringslivet, i offentlig forvalting, på universitet og høyskoler eller i 
skoleverket. Som medlem av NFS velger du selv hvilke av selskapets faggrupper du vil 
engasjere deg i: 

- Akustikk og optikk
- Subatomær fysikk og astrofysikk
- Biofysikk
- Industri og energifysikk
- Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
- Rom-, plasma- og klimafysikk
- Norsk fysikklærerforening

De fleste velger faggruppen innen det fagområdet de har tatt mastergrad i og i tillegg 
bimedlemskap i en annen gruppe de har interesse for. Dessuten har NFS et eget Nettverk 
for fysikkhistorie og filosofi og et Nettverk for kvinner i fysikk for fysikere fra alle faggrupper.

NFS trenger deg som medlem for å styrke arbeidet for:
- å fremme fysikkfaget i norsk allmenndannelse, i utdanning og forskning
- å bygge gode nettverk mellom norske fysikere
- å arrangere jevnlige fagmøter innen de forskjellige fysikkdisiplinene
- å arrangere Fysikermøtet hvert 2. år for å samle norske fysikere innen alle fagområder
- å arrangere Landskonferansen om fysikkundervisning hvert 2. år sammen med Norsk 

fysikklærerforening
- å opprettholde og utvikle forbindelsene til de øvrige nordiske fysikermiljøene og til 

European Physical Society, sammenslutningen av europeiske fysikere.

Du trenger NFS fordi:
 Norge er et lite land, også innen fysikk, og faglige nettverksforbindelser er derfor ekstra 

verdifulle. Som NFS-medlem vil du bli innlemmet i de nettverkene som eksisterer på ditt 
eget fagområde og du blir kjent med fysikkolleger innen andre fagområder.

 Du vil kunne opprettholde kontakten med det fagmiljøet du ble utdannet i fordi du treffer 
dem igjen på fagmøter og på Fysikermøtet. På disse møtene kan du også presentere det 
du selv arbeider med dersom du fortsatt er aktiv i et forsknings-, utviklings- eller 
undervisningsmiljø.

 Abonnement på fysikktidsskriftet Fra Fysikkens Verden er inkludert i medlemskapet
 Du kan få abonnement på fysikktidsskriftet Europhysics News
 Du vil møte mange faglig interesserte, interessante og utpreget sosiale mennesker!

Du får dette brevet fordi du nylig har tatt eller snart skal ta en mastergrad innen fysikk. Det er 
dine lærere og veiledere og dine fremtidige kolleger ved andre norske læresteder som 
anbefaler deg å bli medlem. Søk om medlemskap I DAG på 
www.norskfysikk.no/nfs/nfs/medlemskap. 

Har du spørsmål, så ta kontakt med: Kjersti Gausvik, kjersti.gausvik@uit.no, eller 
ashild.fredriksen@uit.no 

Åshild Fredriksen
President i NFS
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