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Saker:
1.
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent uten endringer.
2.

Godkjenning av referat fra årsmøtet (se
http://matematikkradet.no/referat/referat2008v2.pdf)
Godkjent referatet med små justeringer i sak 15 (stryker parentesen).
3.
Ferdigstilling av arbeidsplan
Det ble foretatt bare små justeringer i teksten. Den justerte versjonen kommer på websida.
4.
Referatsaker
a) Holmboeprisen - noen nye nominasjoner er kommet inn, men det er få, 10 reelle.
Akademiet ønsker at vinner blir offentliggjort før påske.
Holmboeseminaret – må arbeides videre med.
b) Årets karakterpanel har vurdert bachelorgrader, lineær algebra, innføringskursene 10
besvarelser ble sendt til kommisjon og det er nær ferdigstilling.
c) Karakterseminar. Tom L deltok i et karakterseminar. Fjorårets rapport ble tatt opp. I
matematikk er sensur rimelig – samsvar mellom opprinnelig karakter og kommisjonens
vurdering. Det er mer problematisk er karakterfordeling, med begrenset bruk av skalaen.
Masteroppgaver er mest problematiske.
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d) Fagrådsledere var innkalt til Nasjonalt fakultetsråd i realfag. Den konkrete saken var
karakterfordelingen. Fakultetsrådet ønsker tettere kontakt.
Tom Lindstrøm var innkalt fra Norsk Matematikkråd.
5.
NMRs årsmøte 2009. Lokalisering
Flere alternativer ble nevnt. Tromsø, spørres først, alternativ Telemark.
Tid: 17. - 19. September
6.
Karakterer på masternivå. Tom Lindstrøm innledet. Se vedlegg.
e-post fra TB, 2 jan 2009 og utdelte sakspapirer
Oppdraget for karakterpanelene for 2009 er ikke statistisk undersøkelse, men å utarbeide
forslag til fagspesifikke forslag til beskrivelsen side 2 UHR brev fra datert 040708. Styret for
NMR er karakterpanel, og bruker kommisjoner til å gjøre grunnlagsarbeidet.
Lederen sender et brev til instituttene ved universitetene for å undersøke om de har skriftlige
beskrivelser for karakterer etter ECTS skalaen og få oversikt over disse.
7.
Matematikkrådstesten. Guri A. Nortvedt innledet.
Guri har gjennomført en item analyse av testen for 2005 for å finne ut hvor robust den er som
test. Det viser seg at det er noen få oppgaver som skiller seg ut og testen fungerer generelt
ganske godt. Guri tar med resultatet til komiteen som er satt ned for å arbeide med testen.
8.
NOKUT-evaluering av ingeniørutdanningen. Arvid Siqveland innledet. Se forøvrig
http://www.nokut.no/sw17894.asp
Rapporten ser ut til å bygge på selvevalueringsrapportene. Det finnes lite nytt for
matematikkrådet. Den sier lite om matematikk og rapporten legger ikke opp til å innføre som
obligatorisk matematikk. Gjennomstrømning er et problem.
9.
TIMSS. Tom Lindstrøm innledet. Se kort rapport http://www.timss.no/
Resultatene ble orientert på en konferanse 8. januar der både Tom Lindstrøm og Guri
Nordtvedt var med. Testen for 2007 viser framgang men sammenlignet med andre land er
Norge fremdeles under middels.
10.

Eventuelt
a) Møteplan for framtidige møter: 27. mars Kristiansand, (om årsmøtet, Holmboprisen,
lærerutdanningen høring). 19. mai i Oslo, 21. august

b) Lærerutdanning, Stortingsmelding nr. xx om lærerutdanning ventes i januar-februar 2009.
Styret forventer at NMR er høringsinnstans. Saken vil bli forberedt på e-mail.
Utdanningsutvalget forbereder en høringsuttalelse som tas opp på neste styremøte eller via epost.

Referent: Anne Berit Fuglestad
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