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I løbet af det sidste år har vi skiftet lidt ud i bestyrelsen. Mie er blevet formand og Mia og Trine er kommet 

ind i bestyrelsen. Til gengæld har vi sagt farvel til Adrian og Charlotte. Bestyrelsen består lige nu af 

følgende: 

Mie, formand 
Niels, repræsentant i DMUK og hjemmesiden  
Karl-Otto, repræsentant i DMUK og kasserer 
Rikke, også kasserer 
Trine, bestyrelsesmedlem 
Mia, suppleant 
 
På dagens generalforsamling er Niels og Karl-Otto på valg. Mie og Rikke og Trine er på valg næste år. 

Rikke og Karl-Otto har arbejdet med at finde ud af, hvem der egentlig er ansat som matematik undervisere 

på de forskellige uddannelsessteder og har arbejdet med opfordringer til, at få kolleger meldt ind i 

foreningen. Det ser ud til, at vi er ca 80 medlemmer, men der er stadig lidt justeringer. Når I får nye 

kolleger, regner vi med, at I hjælper dem med at blive medlemmer af foreningen. Og hvis I mister kolleger, 

vil vi også gerne have besked, så vi ikke kommer til at sende for mange rykkere til folk, der er ude af 

branchen. 

Vores konference i Middelfart i marts måned samlede ca 35 deltagere. Vores konference konkurrerede 

tilsyneladende med ICME i Hamborg om kursusbudgetter på flere UC’er, så vi er trods alt tilfredse med 

deltagerantallet. På konferencen havde vi TVstar Jo Røslien som hovednavn, og vi blev klogere på både 

stokastik og formidling. Der var også plads til både byvandring, adjunkt-netværk og oplæg fra 

læringskonsulenter samt national faggruppe og lidt øl i baren. 

I bestyrelsen forsøger vi at holde os udenfor time-diskussionerne. Vi prøver at fokusere på at udforske 

begrebet kvalitet i matematiklæreruddannelsen, og samtidig har vi det fint med at være en forening, der 

skaber netværk og godt samarbejde mellem alle os, der arbejder med matematik på landets 

læreruddannelsessteder. Vi ved godt, at foreningen måske tidligere har fungeret mere politisk – de tider 

kan sagtens genopstå, men lige nu er det ikke her, vi lægger vores fokus. 

Vi har fortsat et godt samarbejde med national faggruppe. Vi bliver godt orienteret og sørger for at cleare 

datoer og idéer og formalia med hinanden.  

I planlægningen af den kommende konference i marts 2017 er vi blevet shanghajet til at samarbejde med 

LLN (LederNetværket), som har bevilget penge og timer til kompetenceudvikling for alle undervisere ved 

læreruddannelsen. Det er ikke altid let at samarbejde med store administrative systemer, og jeg forstår 

godt, hvis folk har haft lidt svært ved at skelne mellem alle de forskellige mails og skemaer og 

tilmeldingsprocedurer og timeregnskaber, men vi håber, at der er ved at komme styr på det rundt omkring.  

Vi har haft møde med Gert fra Danmarks Matematiklærerforening. Han vil rigtig gerne ha at vi bliver bedre 

til at overbevise vores studerende om, at de skal være personligt medlemmer af 

Matematiklærerforeningen. Tidligere var der op mod 1000 studerende som medlemmer – nu er der 

omkring 2-300 studerende, der er personligt medlem. Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe de studerende 

med at blive medlem. SeMat er ikke en del af projekterne i Danmarks Matematiklærerforening, men vi vil 

naturligvis gerne samarbejde med de øvrige faglige foreninger. 

Vi har stadig 2 pladser i Danmarks Matematik Undervisnings Kommission, hvor vi sender Karl-Otto og Niels 

af sted. DMUK mødes ca 4 gange om året. I dette forum har vi kontakter til læringskonsulenter og til 
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undervisere indenfor matematik i andre dele af uddannelsessystemet. Det er lidt forskelligt, hvordan 

møderne i kommissionen arrangeres, men vi holder os til og prøver at finde både netværk og faglig 

inspiration. 

I forhold til det interne samarbejde mellem foreningens medlemmer, så er foreningen de sidste par år gået 

i gang med et generationsskifte. Når man er helt ny i branchen og måske er ansat på et lille UC og måske 

kører land og rige rundt med PDbilerne uden at se ret meget til sin faggruppe, så er det særlig vigtigt at 

kunne finde sparringspartnere og kunne føre faglige diskussioner med kolleger i foreningen. De nye 

eksamensformer har betydet, at de gamle rettemøder er blevet nedlagt, og de sidste par år har der heller 

ikke været ret mange deltagere til vores generalforsamling/temadag. Måske mangler vi noget fagligt 

fællesskab på tidspunkter udenfor den årlige konference? Savner I flere arrangementer fra SeMat? Ville I 

deltage i evt yderligere arrangementer? Uanset om tingene bliver arrangeret af bestyrelsen med invitation 

osv eller om man får henvendelse fra nye/gamle kolleger, så er det dejligt at opleve hjælpsomhed og 

åbenhed og opbakning – det håber jeg at vi kan blive ved med at give til hinanden.  

Fremtiden byder fortsat på udfordringer, der nødvendiggør et stærkt matematik-fagligt fællesskab. Jeg vil 

lige ridse et par problemer op, som vi skal være opmærksomme på det næste år: 

- Der kan endnu en gang opstå nye eksamensformer også i vores fag. LLN har en gruppe der arbejder 

med forenklinger i forhold til forberedelsestid, studieprodukter, prøver der går tættere på målene 

- Vi savner stadig et dedikeret, centralt opgaveudvalg – der er stor forskel på eksamensopgaverne på 

de forskellige UCer, og der er stor forskel på, hvordan både mundtlige og skriftlige opgaver 

designes. Det er hammerspændende at lave eksamensopgaverne, men det er også utrolig svært. 

Og hvis der skal laves 2 x 3-4 prøvesæt om året PLUS 2 x 3-4 modulprøvesæt til tal-modulet, så er 

arbejdet med eksamensopgaverne faktisk enormt krævende både i forhold til arbejdstid, 

arbejdsdisciplin, administrativt overblik og faglig fantasi. Især på små UC’er kan arbejdet med 

prøveoplæg fylde meget 

- Studieprodukter, deltagelsesopgaver, deltagelsesaktivitet – hvordan tænkes det ind i 

matematikmodulerne på en fornuftig måde, når vi både skal overholde UC’ets retningslinjer og skal 

tænke i, hvad de studerende kan magte og skal tænke i at vores fag bliver ved med at være verdens 

bedste og vigtigste fag? 

- De komprimerede forløb med at give supplerende undervisningsfag arrangeres fortsat meget 

forskelligt. Nogle steder er matematikunderviseren tæt inde i planlægningen – andre steder 

planlægges disse forløb af EVU-folk, der ikke altid ved meget om matematik 

- Kommunerne arrangerer efterhånden mest større uddannelsesprojekter, hvor UCerne byder ind i 

disse udbuds-konkurrencer 

- Især i landdistrikterne er det svært at skaffe nye matematikfolk, så vi skal passe godt på hinanden 

- Mange økonomi-ændringer, organisationsændringer og lederskifter påvirker vores arbejdsvilkår og 

betyder, at vi skal bruge mere tid på administrativt bøvl, hvor vi hellere vil koncentrere os om nye 

matematikopgaver og fagdidaktik  

I bestyrelsen kan vi ikke gøre ret meget ved disse problemer hverken nu eller i den nærmeste fremtid, men 

vi vil være opmærksomme på udviklingen, og hvis det bliver aktuelt med en form for aktioner, så regner vi 

selvfølgelig med at diskutere problemerne med jer 

Som afslutning vil jeg opfordre jer til at byde ind med idéer til medlemsfordele eller arrangementer 
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Bestyrelsens arbejdsplan for 2017: 

- Shine op på hjemmesiden 

- (så vidt muligt) Lave katalog over skriftlige eksamensopgaver til LU13 

- Kursus i Hjørring i marts med Hugh Buckhardt 

- Nyhedsbrev 2 gange 

- Mødes ca hver anden måned. Fokus på at arrangere konferencen og ”bordet rundt” med hvad der 

rører sig 

- Fortsat arbejde med ideer til medlemsfordele 

 


