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Bestyrelsen består lige nu af følgende: 

Mie, formand 
Niels, repræsentant i DMUK og hjemmesiden  
Karl-Otto, repræsentant i DMUK og kasserer 
Rikke, har fået nyt arbejde 
Trine, bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvalg 
Mia, suppleant 
 
På dagens generalforsamling er Mie, Rikke og Trine på valg. Mie vil gerne genopstille som formand 

Karl-Otto har nogenlunde styr på, hvem der 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 potentielle medlemmer, ca 60 af dem betaler kontingent. 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 Hjørring i marts måned 2017 samlede over 40 deltagere. Vi havde besøg af ICME-

medaljevinder Hugh Burckhart som trods sin høje alder tilrettelagde en række fremragende workshops og 

oplæg knyttet til det store forskningsarbejde, han har været en del af bl.a. på platformen mathshell. 

Konferencen blev delvist betalt af LLNs pulje til kompetenceudvikling, hvilket måske var årsag til det store 

fremmøde. Der var også plads til adjunkt-netværk, oplæg omhandlende LMS-platforme i skolen, phd oplæg 

fra Marit Schou, poster-session omhandlende forsknings- og udviklingsprojekter, erfaringsudveksling om 

deltagelsesaktiviteter samt nyheder fra national faggruppe og rundvisning på det lokale bryggeri. I marts 

2018 har vi vores næste konference i Nyborg, og vi håber naturligvis på stor opbakning til arrangementet. 

Vi gør alt hvad vi kan for at lokke internationale oplægsholdere til konferencen, og I må meget gerne 

fortsætte med at sende os forslag til mulige oplægsholdere med en vis star-faktor. 

Udover at lægge planer for konferencen bruger bestyrelsen tid på at samarbejde med de øvrige faglige 

foreninger og instanser. Vi samarbejder naturligvis med national faggruppe og har sender 2 folk af sted til 

møderne i DMUK. Mht Matematiklærerforeningen på folkeskoleplan så er det blevet til, at de kan tilbyde 

vores studerende gratis medlemskab, de studerende skal blot krydse det rigtige felt af, når de melder sig 

ind. Når de er gratis medlemmer får de matematikbladet pr mail og kan deltage i arbejdet i kredsene. Hvis I 

ønsker at tage et hold studerende med til nogle af arrangementerne i matematiklærerforeningen, så kan I 

sagtens kontakte sekretæren eller Gert eller en anden fra deres hovedbestyrelse for at forhandle en 

studievenlig pris. De er meget interesserede i at få studerende med til deres arrangementer! 

Som en ny mulig samarbejdspartner har tidsskriftet Folkeskolen meldt sig på banen med en forespørgsel 

på, om vi vil have en blog på deres hjemmeside, hvor vi kan byde ind med nyheder fra læreruddannelsens 

matematikverden. Mia vil være kontaktperson til folkeskolens redaktører, men vi vil meget gerne have et 

par civile folk udenfor bestyrelsen, som hjælper os med at skrive på bloggen  

På sidste generalforsamling blev vi i bestyrelsen pålagt at udarbejde et debatindlæg omhandlende de 

kvalitative mangler i læreruddannelsens matematik. Vi har talt meget om design og indhold og målgruppe 

for sådan et debatindlæg, men vi har besluttet at afvente dette års generalforsamling inden vi går videre 

med sagen. Nu her når min beretning er færdig, håber jeg, at vi kan diskutere debatindlægget endnu en 

gang og finde ud af, hvordan vi håndterer det.  

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

lige ridse et par punkter op, som vi skal være opmærksomme på det næste år: 
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- Arne Mogensen takker af som censorformand i den nærmeste fremtid. Proceduren for at blive 

censorformand er noget formel, men man skal tilkendegive sin interesse til Arne her i løbet af 

november måned. Det endelige valg af censorformand sker blandt de nyudnævnte censorer i 

starten af den kommende censorperiode 

- Vi savner stadig et dedikeret, centralt opgaveudvalg til den skriftlige prøve i matematik – der er ikke 

udsigt til, at der kommer et centralt opgaveudvalg i den nærmeste fremtid. Vi må gøre vores 

yderste for at kunne holde fast i en slags tidskrævende og faglig stolthed, når det gælder oplæg til 

den skriftlige prøve  

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

forskelligt i de enkelte kommuner, men så vidt jeg ved, er det ved at ebbe en lille smule ud med 

disse specielle forløb  

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 igen opfordre jer til at byde ind med idéer til medlemsfordele eller arrangementer 

 

Bestyrelsens arbejdsplan for 2018: 

- Shine op på hjemmesiden 

- Kursus i Nyborg i marts 

- 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 

- Samle materiale til bloggen på folkeskolen 

- Fortsat samarbejde med national faggruppe, matematiklærerforeningen og DMUK 

- Forberede udlandstur i 2019 eller 2020 

 


