Matematiklærerforeningens beretning 2017–2018

1 Medlemmerne og bestyrelsen
Matematiklærerforeningen havde den 28/8 2018 på medlemslisten 1752 personer dvs. en nedgang på 62 medlemmer siden
sidste år. Medlemmerne fordeler sig således, at 159 af disse er
pensionister, 701 er medlem kun af Matematiklærerforeningen,
medens 223 også er medlem af Kemilærerforeningen og 873
af Fysiklærerforeningen.
Bestyrelsen har i foreningsåret bestået af:
Jeanette Marie Axelsen, Vordingborg Gymnasium & HF
(Formand, LMFK–udvalg, MERIA–projekt, nyhedsbrevet)
Morten Olesen, Egedal Gymnasium (Næstformand, Pressen,
Fagligt Forum for Matematik, Danmarks Matematikundervisningskommision (DMUK), Georg Mohr–midler)
Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium (kasserer, referent, redaktør af LMFK–bladet, Fagligt Forum for naturvidenskab,
Dialogforum på DTU)
Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium (kursusudvalg, regionallederkontakt, medlemsfordele, Forum For Matematikkens
Didaktik)
Anders Bloch, VUC Randers (Kursusudvalg, hf–udvalg, mat.dk,
lmfk.dk, nyhedsbrevet)
Mikkel Rønne, Ørestad Gymnasium (LMFK–udvalg, kursusudvalg, Fagligt forum for Naturvidenskab, Pædagogisk
Samarbejdsudvalg, årskursus)
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Suppleanter:
Ole Frehr, Nyborg Gymnasium (bogsalg, kursusudvalg,
Pædagogisk Samarbejdsudvalg, mat.dk, lmfk.dk, Danmarks
Matematikundervisningskommission (DMUK) og nyhedsbrevet)
Jan Agentoft Nielsen, Horsens Gymnasium (kursusudvalg,
bogsalget, dialogforum på Aarhus Universitet, kontaktperson
til matematikkonkurrencer)

2 Matematik i stx og hf
I skoleåret 2017–2018 startede vi alle op på implementeringen
af reformen og dermed undervisning efter de nye læreplaner.
Skolernes tilgang til grundforløbet og matematikscreeningen
har været decentraliseret, så dette har afstedkommet mange
forskellige måder at håndtere og afvikle grundforløbet på. I
efteråret 2017 indsamlede vi i foreningen erfaringer gennem
en workshop på årskurset, ved udsendelse af et spørgeskema samt en konference om grundforløbet. Disse erfaringer er
samlet i en rapport, hvor vi i samarbejde med fagkonsulent
Bodil Bruun også er kommet med anbefalinger på baggrund
af de indsendte erfaringer. Rapporten kan findes på EMUen.
De nye eksamensformer har også givet anledning til efteruddannelse af lærerne, og således afholdt foreningen et kursus
om gruppedelprøven i efteråret 2017 samt igen i foråret 2018,
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og derudover kunne skoler rekvirere en modificeret version af
kurserne. En del skoler har gjort brug af dette tilbud og samlet
kolleger fra skolen og naboskolerne til kurset. Det har været
dejligt at se den store interesse for kurserne, og at det rundt
omkring også har givet anledning til yderligere snak og samarbejde i matematikfaggrupperne på skolerne. Man kan sige,
at gruppedelprøven udfordrer lærerne en del i forbindelse med
eksamen og pga. den tid det tager at få lavet spørgsmålene. Der
har i foråret allerede ligget en del eksempler på EMU’en, og
desuden har foreningen startet en indsamling af gode spørgsmål, som vi alle kan få glæde og gavn af. Ligeledes har vi sat
en evaluering igang af gruppedelprøveeksaminerne dvs. generelt af de mundtlige eksamener efter den nye reform afviklet i sommeren 2018. Vi vil gerne følge tæt, hvilke erfaringer
der er, så vi hele tiden kan give medlemmerne inputs til de
udfordringer der altid er i forbindelse med implementeringen
af nye læreplaner.
I HF har reformen også bragt nye tiltag med sig. Fagpakkerne
og det faglige samspil de kræver gør, at matematik i højere
grad end tidligere på HF nu skal arbejde med toning i retning
af den fagpakke, som kursisterne har valgt. Hvordan det får
indvirkning på tilvalg af matematik på B–niveau, bliver spændende at se, eller om kursisterne i højere grad vælger matematik som valgfag som vi kender det fra HF frem til nu.
Endelig er vores arbejde med at få tid tilbage til det fagdidaktiske kursus i pædagogikum endt med, at der er lavet en ny
struktur og med ekstra tid. Det fagdidaktiske kursus er delt op
i to runder med et 3–dages internatkursus i efteråret som tidligere og med en opfølgende kursusdag i foråret, hvor der bruges tid på vejledning til et fagdidaktisk projekt. Vi glæder os
til at se, hvordan denne version kommer til at forløbe og med
hvilke resultater og evalueringer fra kandidaterne.

3 Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper
Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i
en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen midler hos Undervisningsministeriet til et
udviklingsprojekt, hvor midlerne går til forplejning og logi ved mødeaktiviteter samt honorar til deltagere i projektet.
Undervisningsministeriet støtter udviklingsprojekterne, men
Matematiklærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er en fornuftig måde at bruge foreningens midler på.
Igangsatte projekter i året er:
Statistik i matematik og biologi (Peter Wulff og Susanne Højte)
– et todelt materiale, hvor den første del tager afsæt i dataindsamling, både fra elever og fra databank for så at runde af med

MERIA (Math Education – Relevant Interesting and Applicable)
– et ERASMUS–projekt som foreningen var med til at starte
op i 2016 i samarbejde med didaktikere og gymnasielærere fra
Slovenien, Kroatien og Holland. I Danmark er der 4 deltagere
med Carl Winsløw, Niels Grønbæk og Britta Jessen fra KU
som bidrager med deres forskning i didaktik og med CMU’s
tilgang til inddragelse af CAS i undervisningen. Foreningen er
repræsenteret ved Jeanette Axelsen. Projektet afsluttes i 2019,
hvor der gerne skulle ligge materialer klar til undervisningsbrug med undersøgelsesbaseret matematikundervisning som
den tilgang gruppen mener gør matematik relevant, interessant og anvendelig for eleverne, idet materialerne også tager
udgangspunkt i en rig kontekst, som er genkendelig for eleverne og giver mulighed for udvikling af en matematikforståelse
på en mere naturlig måde. På nuværende tidspunkt ligger der
allerede en håndbog på projektets hjemmeside, som introducerer den didaktiske tilgang i projektet og den forståelse projektet har om undersøgelsesbaseret matematikundervisning.
I foråret 2019 vil der komme kurser i foreningens regi, hvor
materialerne vil blive introduceret. I skoleåret 2017–2018 har
vi allerede testet nogle af materialerne og fortsætter dette arbejde i efteråret 2018. Vi takker vores testlærere for deltagelsen og de erfaringer vi får fra deres arbejde.
Hvad kan man med matematik? – er et udviklingsprojekt foreningen har fået bevilget penge til fra UVM, som skal sætte fokus på en matematikers karrieremuligheder. Vi skal have mødt
nogle matematikere i en dansk virksomhed, som fortæller om
sin vej til at blive matematiker samt arbejdet med matematik
i sin dagligdag sammen med en kort præsentation af virksomheden. Matematikken skal vi have ind i klasselokalerne som
en del af det supplerende stof eller i det faglige samspil for at
åbne faget op som en karrieremulighed.
Videnstransfer mellem matematik og nabofagene. Formålet
med dette projekt har været at udvikle materialer, der understøtter elevernes videnstransfer mellem matematik og nabofagene. Derfor har man ønsket at udvikle konkrete eksempler på
undervisningsforløb, der kan generere videnstransfer mellem
matematik og fysik. Samlingen af undervisningsforløb varie

rer meget i forhold til elevforudsætninger, krav til samarbejde mellem de to faglærere, forløbslængde, m.m. Intentionen
med de viste eksempler på forløb er, at man kan inddrage fysikfaget uden den forudsætning, at matematiklæreren har undervisningskompetence i fysik. Der er også eksempler, hvor
fysiklæreren kan gå mere i dybden med formler og begreber,
som benyttes i fysik, og som typisk også vil blive behandlet i
forbindelse med matematikundervisningen.
Vi håber, at projektets materialer vil være en god inspiration
til senere at udvikle tilsvarende eksempler i forhold til andre
fag – fx kemi, biologi og samfundsfag.
Matematik og Innovation. En lille gruppe af lærere har
forberedt et kursus i Matematik og Innovation, som løber
af stablen den 12/12 2018. Gruppen er Thomas Schausen
(Roskilde Gymnasium), Anders Christensen (Nykøbing Falster
Katedralskole), Heidi Larsen (Frederiksberg Gymnasium) og
Mikkel Rønne (Ørestad Gymnasium). På kurset vil gruppen
fremlægge forskellige eksempler på matematik og innovation.
Faglig opdatering. Som følge af de nye krav i bekendtgørelsen
er der ved at blive planlagt et kursus, hvor der arbejdes med
udvalgte dele af det nye stof. Der kommer til at være fokus på
vektorfunktioner, funktioner af to variable og statistik/sandsynlighedsregning. Kurset bliver et to–dages kursus i marts–april
2019. Formålet med kurset er at ruste lærerne til de nye emner,
sådan at de får et bedre fagligt overblik. Planlægningsgruppen
er Jan Agentoft Nielsen (Horsens Gymnasium), Mette Grage
(Voksenuddannelsescenter Frederiksberg) og Mikkel Rønne
(Ørstad Gymnasium).

4 Efteruddannelse
Regionalkurser og regionallederne
Hvert år afvikles regionalmøder i foreningens 7 regioner.
Regionallederne lægger med stor entusiasme et solidt arbejde i planlægningen af disse møder og er styrelsens kontakt til
landets forskellige regioner.
I 2018 måtte vi igen aflyse regionalkurser pga. for få tilmeldte, men i år var det i tre tilfælde mod et sidste år. Ved det årlige evalueringsmøde med regionallederne besluttede vi at
reducere antallet af regioner og dermed antallet af regionalkurser. Regionerne vil dermed bedre matche de 5 regioner i
Danmark, dog undtaget Sjælland, som vi har lagt sammen til
én stor region.
Ud over planlægning og evaluering af regionalkurserne skal
regionallederne i år deltage i en arbejdsgruppe med planlæg-
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overgang til chi–i–anden–test. Denne del er tænkt som inspiration til lærere, men indeholder også konkrete øvelser til elever. I den anden del, genetikdelen, berøres kort den klassiske
genetik (Mendel), mens Hardy–Weinberg modellen gennemgås grundigere med eksempler og øvelser. Denne del er skrevet, så elever med kendskab til klassisk genetik og hypotesetest med chi–i–anden selv kan arbejde sig igennem såvel tekst
som de tilhørende øvelser. Det er tilstræbt, at øvelserne både
sikrer matematiske og biologiske overvejelser. Materialet er
endvidere sendt til fagkonsulenten for biologi.

ning af nye regionalkurser, hvor vi også tager fat på at ændre
indholdet af kurserne, hvilket vi glæder os til at vise resultatet
af ved afviklingen af regionalkurserne i begyndelsen af 2019.
Styrelsen er dybt taknemmelig for det frugtbare og uundværlige
samarbejde med regionallederne, som frem til marts 2018 var:
• Rikke Bom Poulsen, Hjørring Gymnasium – Regionalleder
i Nordjylland
• Gitte Berg Jensen, Holstebro Gymnasium – Regionalleder
i tidl. Viborg og Ringkøbing Amter
• Hans Damm–Jakobsen, Aarhus Katedralskole – Regionalleder
i tidl. Aarhus og Vejle Amter
• Troels Todsen, Aabenraa Statsskole – Regionalleder i tidl.
Ribe og Sønderjyllands Amter
• Janus Lylloff, Mulernes Legatskole – Regionalleder på Fyn
• Brian Olesen, Midtsjællands Gymnasium – Regionalleder
i tidl. Vestsjællands og Storstrøms Amter
• Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium – Regionalleder
i tidl. Roskilde, Frederiksborg og Københavns Amter.
En stor tak skal lyde til de regionalledere, som vi desværre har
måttet sige farvel til efter mange års god indsats for foreningen og vores medlemmer.
De nye regioner og regionalledere er fremover:
Rikke Bom Poulsen, Hjørring Gymnasium, Region Nordjylland
Gitte Berg Jensen, Holstebro Gymnasium, Region Midtjylland
Troels Todsen, Aabenraa Statsskole, Region Syddanmark
Lise Heller, Gefion Gymnasium, Region Sjælland
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Hf–konference
Igen i år har vi afholdt to HF–konferencer med stor tilslutning,
i alt ca. 180 deltagende matematiklærere. Temaet i år var hovedsageligt matematik på hf C efter reformen, med fokus på
ændringerne ved både den mundtlige og skriftlige eksamen
samt tilrettelæggelse af undervisningen.
Gruppedelprøven
På kurserne om gruppedelprøven var der i alt 273 deltagere,
og hertil kommer de lærere, der har fået en mindre version af
kurset som rekvirerbart kursus ude på deres skole eller naboskole. Som nævnt tidligere, så er der gang i en indsamling af
spørgsmål til gruppedelprøven, som gøres tilgængeligt for alle medlemmer, når vi har fået kategoriseret spørgsmålene og
sorteret for gengangere. Dette arbejde er i gang.
Grundforløbet
Konferencen om grundforløbet i december 2017 gav en god
indsigt i, hvor forskelligt grundforløbet var afviklet rundt om
på skolerne, og de gode erfaringer og eksempler kom frem i
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lyset. Der er efterfølgende lavet en rapport om grundforløbet,
som ligger på EMUen emu.dk/modul/evaluering-matematikgrundforl%C3%B8bet-2017-18 med anbefalinger baseret på
erfaringer fra skolerne om bl.a. timetal til faget. Ud over bidragene fra konferencen ligger der også en spørgeskemaundersøgelse til grund for rapporten samt erfaringsudvekslingen fra årskurset i Kolding, hvor der blev taget hul på emnet.
Styrelsen takker for alle bidrag, der er kommet. Skal vi optimere er det vigtigt, at vi deler viden og erfaringer – og dette
er ikke blevet mindre vigtigt under den nye reform.
Bliv klar til reformen - et fagdidaktisk kursus for erfarne lærere, hvor der var fokus på de nye didaktiske tilgange såsom
simuleringer og kontruktioner i arbejdet med matematik.

5 Økonomi
Matematiklærerforeningens økonomi hviler på tre ben: dels
Bogsalgets økonomi med udgivelser af bøger og undervisningsmaterialer, dels Kursusudvalgets økonomi med udvikling og
afvikling af kurser og herunder penge til udviklingsprojekter,
som vi søger fra typisk UVMs puljer. Og endelig foreningens
økonomi med medlemmernes kontingenter.
Bogsalgs økonomi
Matematiklærerforeningens Bogsalg har i år haft et overskud
på 155.064 kr, hvilket er en væsentlig forbedring af sidste års
resultat. Det skyldes først og fremmest salget af de nye formelsamlinger, som eleverne nu må/skal medbringe til delprøve 1. Der ud over har der i år været særlige nyudgivelser.
Kursernes økonomi
Kursusregnskabet viser i år et overskud på 523.319 kr, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til sidste år. De kurser,
der var meget velbesøgte, var fx HF–konferencen og Faglig
overgang. Der har også være en stor stigning i indtægter fra de
Rekvirerbare kurser. Foreningen ser dette som et udtryk for,
at det er interessante kurser vi udbyder men også, at det kan
være svært at få indpasset kurser i en til tider stram undervisningsplan, idet skolerne altså udnytter muligheden for at afholde kurser præcis når det passer bedst. Mht. regionalkurserne så forholder det sig lige modsat. Her er der sket et stort
fald i deltagertilslutningen. Det kan måske forklares med, at
de traditionelle informationer fra regionalkurserne nu fås via
FIP–kurserne.
Foreningen vil fortsætte arbejdet med at udvikle eksisterende kursustilbud og udbyde nye kurser, så der hele tiden er inspiration for såvel nye som erfarne kolleger at hente i kursuskataloget.

Matematikvejleder
”Man kan se sansen for matematik
blomstrer frem”

Vi kender dem alle. Arbejdsomme gymnasieelever der
alligevel snubler over de matematiske problemer både i faget matematik og i de mange matematikafhængige fag.
Matematikvejlederprogrammet giver redskaber til at
fjerne snublestenene for elever med læringsvanskeligheder.

Læs mere på ruc.dk/matematikvejleder

Roskilde Universitet

”Uddannelsen gav indsigt i mange forskellige, såvel almene som
emnespecifikke læringsvanskeligheder i matematikforståelse.
Med disse potentielle vanskeligheder i baghovedet bliver min undervisning helt automatisk forebyggende og/eller undersøgende
i forhold til elevernes ’snublesten’.”
Aino Karniala, cand. scient.
Copenhagen International School (CIS)
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Vi skal her også nævne, at vi ikke skal lave overskud på kurserne – dels fordi vi ikke er en virksomhed og dels af skattetekniske årsager.
Foreningens økonomi
Foreningen har i år haft et overskud på 803.376 kr. Der er tale
om en væsentlig forbedring af driften, og det følger af overskud på Bogsalg og øget overskud på kursusaktiviteter.
I dette regnskabsår figurerer en ny post nemlig Georg Mohr
Legatet, som lige kræver en kommentar. Foreningen har fået
overdraget Georg Mohr Fondens penge, som derfor figurerer
som likvid kapital, men de opfattes stadig som fondens ejendom, og derfor ses beløbet også under gældsposter.
Samlet konklusion
Foreningen har en sund og god økonomi. Foreningens hovedsigte er dog ikke at skabe overskud, men at forvalte kontingenterne, så vores medlemmer får mest muligt ud af deres
medlemskab. Vi vil derfor ufortrødent fortsætte arbejdet med
at holde udgifterne nede, kursusudbuddet inspirerende og relevant for alle samt udsende spændende bogpakker.
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6 Matematiklærerforeningens Bogsalg
Bogsalget har i regnskabsåret 2017–2018 ikke udsendt bogpakker. Men så kom formelsamlingerne endelig. Så i september udsendes igen en bogpakke med 6 bøger hvoraf de 5 er
formelsamlingerne til de 5 niveauer på STX og HF. Den 6. bog
er bogen Snows spøgelseskort, Halleys livrenter og Cauchys
integraler. Tre gode matematikhistorier. redigeret af Henrik
Kragh Sørensen og Kristian Danielsen om kildebaseret matematikhistorie. Bogen har en lang række forfattere, som alle
deltog i kurset tilbage i 2016 om kildebaseret matematikhistorie inklusiv en konference i Bath om samme og er et resultat
af kursisternes arbejde og didaktisering af kilderne.
Bogsalget vil opfordre til, at man altid kontakter os, hvis man
har idéer til udgivelser eller mulige materialer/manuskripter, der
kunne udgives gennem forlaget. Kontaktoplysninger findes på
mat.dk. Styrelsen takker Bogsalgs redaktion, Dorte Krammer,
Petur Pettersson og ikke mindst Direktør Jørgen Dejgaard for
det store arbejde, de lægger i disse udgivelser. En særlig tak
skal denne gang lyde til Jørgen Dejgaard, der nu efter mange
år som direktør i Bogsalget har valgt at stoppe og har overdraget direktørposten til Ole Frehr fra Nyborg Gymnasium.
Herudover takker vi forfatterne, uden hvem vi ikke ville have
udgivelser, og vi håber fortsat på, at der er gode ideer og manuskripter på vej, som vi alle kan få glæde af.
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I forløbet lærer du, hvordan du med simple tests kan
indentificere og diagnosticere de elever, der har
problemer. Undervisningen gøres praksisnær gennem
arbejde med miniprojekter, og du kan fra første semester
hjælpe dine elever med læringsvanskeligheder til en ny
forståelse af matematikfaget.

7 Matematikkonkurrencer
Matematiklærerforeningen støtter Georg Mohr–Konkurrencen.
Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr–midler, som
foreningen forvalter, Undervisningsministeriet, Carlsbergs
Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen og fra 2017 også af
Jobindex A/S. En række andre sponsorer støtter med præmier og matematikforedrag. Styrelsen takker donorerne for deres støtte.
I Georg Mohr–konkurrencens 2. runde i 2018 deltog i alt
1078 elever. De 41 bedste, som i år havde mindst 13 point,
blev tilbudt deltagelse i træningssamlinger, tests og videregående konkurrencer, der resulterede i, at 6 elever blev udtaget til at repræsentere Danmark ved den 59. Internationale
Matematikolympiade. Denne blev i juli 2018 afholdt i byen
Cluj i Rumænien med deltagere fra ca. 100 lande.
Det danske hold kom hjem med 3 bronzemedaljer, som gik
til Alex Villaro Krüger (Kruses Gymnasium), Jingdan Hua
(Kruses Gymnasium) og Marius Christian Fischer (Roskilde
Gymnasium). Holdet blev ledt af Kirsten Rosenkilde og Frederik
Ravn Klausen, og Sverige tog en guldmedalje hjem til de nordiske lande. Man kan læse mere om olympiaden på imo-official.org og om Georg Mohr–Konkurrencen på georgmohr.dk.
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Styrelsen takker Georg Mohr–Konkurrencens arbejdsgruppe for deres store arbejde. Gruppen består af gymnasielærere og pensionerede gymnasielærere, forskere og (ph.d.–) studerende: Alexander Christgau, Søren Galatius, Martin Wedel
Jacobsen, Sune Kristian Jakobsen, Sven Toft Jensen, Benjamin
Randeris Johannesen, Frederik Ravn Klausen, Kai Neergård,
Jan Agentoft Nielsen, Asbjørn Christian Nordentoft, Sune
Precht Reeh, Peter Michael Reichstein Rasmussen, Kirsten
Rosenkilde, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes
og Rasmus Thestrup Østergaard.

sats i det forløbne foreningsår. Flytningen af sekretariatet fra
Nørrebro til Valby giver stadig udfordringer i dagligdagen ligesom reduktionen i personalegruppen. Sammen med Fysikog Kemilærerforeningen arbejder vi sammen med sekretariatets medarbejdere om at yde vores medlemmer en god service.
Vi takker også for det gode samarbejde med Fysik– og Kemi–
lærerforeningen og glæder os over fortsat at kunne mødes om
fælles udfordringer i et tæt samarbejde omkring implementeringen af gymnasiereformen.
Tak for et godt samarbejde med LMFK–bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt sørger
for vores gode medlemsblad.
Vores LMFK–medlemskort giver ikke længere adgang til
Experimentarium, men til gengæld har vi fået en ny aftale på
plads. Mod fremvisning af LMFK–kortet får man på Danfoss
Universe 25 % rabat for op til 6 personer, hvis man vel at mærke køber billetterne ved indgangen. Vi håber dette nye tilbud
vil blive brugt. De andre aftaler fortsætter uændret, således at
man mod fremvisning af gyldigt medlemskort til LMFK får
fri adgang til: Tycho Brahe Planetariet i København (udstilling
og film), Steno Museet i Aarhus, Teknisk Museum i Helsingør
og Energimuseet i Tange (ved Bjerringbro).

9 Samarbejdet med andre foreninger og institutioner
Morten Olesen er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bodil Bruun
(fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup
(AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen), Morten
Overgaard Nielsen (KVUC) og Olav Lyndrup (Nykøbing
Katedralskole). Der har været afholdt et enkelt møde i år.
Matematiklærerforeningen har været repræsenteret i Fagligt
Forum for naturvidenskab ved Susanne Højte og Mikkel Rønne
samt i Initiativgruppen for dannelsen af Dansk Center for
Matematikundervisning ved Christina Cæsarsen.

8 Sekretariatet og LMFK–samarbejdet
Sekretariatet administrerer mange kurser og konferencer for
de tre foreninger i LMFK–samarbejdet, men også for institutioner uden for LMFK–regi. Dertil kommer det daglige arbejde med regnskaber og medlemshåndtering for foreningerne under LMFK. Der tilbydes også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Lige pt. er der
samarbejde med Idrætslærerforeningen,Geografilærerfore
ningen, Musiklærerforeningen, Psykologilærerforeningen og
Tysklærerforeningen samt DASG.

Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med
universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde om en række
af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed, at aftagerne af vores elever er engageret i udviklingsprojekterne,
hvor vi bl.a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed forbedringer af
en eksisterende undervisningspraksis.

Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt
og Anne Alstrup for omhyggelig og samvittighedsfuld ind-

På samme vis har vi et godt og konstruktivt samarbejde med
DASG, hvor vi løbende samarbejder om udviklingsprojekter.
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Mikkel Rønne har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg,
hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Vi
takker for det gode og konstruktive samarbejde i PS.
Foreningen er ved Morten Olesen og Ole Frehr repræsenteret
i Danmarks Matematik Undervisnings Kommission, DMUK
(ICMI Danmark), som består af matematikundervisere fra alle niveauer i skole– og uddannelsessystemet. Der er blevet afholdt et møde med temaet læreruddannelse.
Vi deltager i Dialogforum i matematik på Aarhus Universitet
ved Jan Agentoft Nielsen. Forummet beskæftiger sig med regional efteruddannelse, faglig udvikling samt overgangen fra
gymnasiale uddannelser til universitetet, og foreningen ser
frem til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Universitet.
Styrelsen udgør også bestyrelsen for Georg Mohr Fonden, som
bidrager til afviklingen af Georg Mohr konkurrencen.
Et vigtigt foreningsaktiv er uvmat.dk, hvor mange lærere har
uploadet forskelligt matematikmateriale. Siden redigeres af
Steen Toft Jørgensen, nu pensioneret fra Helsingør Gymnasium.
Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour.
Foreningens hjemmeside mat.dk håber vi fungerer med
Materialebanken som en søgbar database. Det er vores håb,
at medlemmerne finder mat.dk som et naturligt sted at søge
information og inspiration. Fra styrelsens side lægger Anders
Bloch og Ole Frehr et stort arbejde i vedligeholdelsen af
mat.dk, og ligeledes udsendes Nyhedsbrevet 4 – 6 gange om
året af Anders Bloch.

Matematik
Matematik

En del af styrelsens arbejde er uddelegeret til hf–udvalget og
kursusudvalget. Udvalgene består af såvel styrelsesmedlemmer
som eksterne medlemmer og har været styret med stor sikkerhed af hhv. Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og
HF, og Jakob Holm, Viby Gymnasium. Vi takker Jes, Jakob
og de øvrige medlemmer af udvalgene for en stor indsats i
forbindelse med udviklingsarbejde og gennemførelse af kurser og konferencer.
Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bodil Bruun. Vi takker for det nære
og energiske samarbejde.
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10 Afslutning
Hvad bringer det kommende år?
I styrelsen har vi som et vigtigt punkt at følge implementeringen af læreplanerne og hele reformen tæt som fx hvordan
B–niveau til (næsten) alle – som vi jo kraftigt frarådede op til
reformen – vil forløbe og med hvilket resultat. Diskussioner
blandt matematiklærere på fx Facebook følger vi med i og
arbejder generelt ud fra formålet med foreningen “at fremme
matematikundervisningen og i øvrigt varetage alle interesser
i forbindelse med undervisningen i faget.” Med et kommende folketingsvalg vil vi forsøge at give politikerne lidt med
til valgkampen, hvor uddannelse forhåbentlig bliver et tema.
Vi vil fortsat arbejde på at få vores nye kandidater klædt godt
på til deres virke som matematikundervisere i gymnasiet ved
fortsat at kæmpe for et fagdidaktisk kursus med tid til at komme omkring alle de facetter vi skal i faget matematik.
Når reformen nu rulles ud, så bliver der igen tid til at udtænke
nye standardforsøg for at undersøge, hvor og hvordan vi skal
arbejde videre med udvikling af faget. Med en repræsentant
fra foreningen i etableringen af et nationalt fagdidaktisk center, kunne vi også her få inspiration og sparring såvel som fra
vores andre samarbejdspartnere.
Vi vil også se på, hvordan vi kan komme i dialog med medlemmerne ikke kun ved regionalkurser og årskurset. Det er
vigtigt for os at høre, hvad medlemmerne mener, men vi vil
hellere i en dialog med medlemmerne på et møde, hvor det er
lettere at spørge ind, end over diverse medier.
Der bliver nok at tage fat på også i året 2018 – 2019, og vi ser
frem til et nyt arbejdsår i styrelsen.

På vegne af styrelsen i Matematiklærerforeningen

Jeanette Marie Axelsen
formand

