NYE REGIONER I MATEMATIKLÆRERFORENINGEN
I marts måned blev der afholdt det årlige møde med regionallederne i Matematiklærerforeningen, Styrelsen og fagkonsulenten, hvor årets regionalkurser og planlægningen af næste
års regionalkurser var på programmet.

• Region Syddanmark med regionalleder Troels Todsen,
Aabenraa Statsskole
• Region Sjælland med regionalleder Lise Heller, Herlev
Gymnasium og HF

Set i lyset af sidste års og dette års aflysninger, som sidste år
talte ét regionalkursus men i år hele tre, så er det besluttet, at
vi laver nogle omstruktureringer af vores regioner. Vi håber
med denne omlægning, at vi kan fortsætte med at få afholdt
godt besøgte regionalkurser. Kursusdatoerne ligger allerede fast, og vil kunne ses på vores hjemmeside under kurser.

En liste over gymnasier og VUCer hørende til de enkelte regioner vil ligge på hjemmesiden lmfk.dk/index.phtml?sek_id=123.

Regionerne kommer fremover til at følge den omlægning, som
i 2008 resulterede i de 5 regioner i Danmark. Dog samler vi
region Hovedstaden og region Sjælland under ét som region
Sjælland i vores regi. Der bliver dermed 4 regioner:
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• Region Nordjylland med regionalleder Rikke Bom Poulsen,
Hjørring Gymnasium
• Region Midtjylland med regionalledere Gitte Berg Jensen,
Holstebro Gymnasium og Hans Damm Jacobsen, Aarhus
Katedralskole
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Med denne omlægning må vi så også sige farvel til nogle regionalledere, nemlig Brian Olesen fra region Sjælland samt
Janus Lylloff fra region Fyn. Vi takker for jeres mangeårige
arbejde og engagement i foreningen og for jeres store medvirken til, at medlemmerne i foreningen har fået mulighed for at
deltage i regionalkurser og siger på gensyn rundt om i landet.
Vi har også haft et regionallederskift. Ulla Stampe, som igennem
mange år har været engageret i arbejdet i Matematiklærerforeningen
– dels i styrelsen og kursusudvalget, dels som regionalleder for
region Hovedstaden, har valgt at træde af som regionalleder.
Vi siger også her tusind tak for mange års arbejde og engagement og på gensyn, når vi mødes rundt om i landet. Samtidig
kunne vi også byde velkommen til vores nye regionalleder
Lise Heller fra Herlev Gymnasium og HF, som nu bliver regionalleder for hele Sjælland.

