Norsk matematikkråd
Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 27.03.2009
kl. 10.30-14.30, i rom J 2001, Niles Henrik Abels hus, Universitetet i Agder.
Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Guri Nortvedt, Arvid Siqveland, Georg Elvebakk,
Anne Berit Fuglestad. Forfall: Sigrid Skogan, Svein Halvor Halvorsen,
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Referat
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet er lagt ut på web. Godkjent.

2. Referatsaker
Kort kommentar saker som er under arbeid:
Maler for karakterer for masterarbeid. Brev sendt til universitetene.
UHR er opptatt med fusk.
3. Holmboeprisen 2009
Referat fra Holmboekomiteens møte 25. mars ble lagt fram, med forslag på vinner og
omtale av to kandidater til hederlig omtale. Vinneren annonseres 21. april.
Leder tar kontakt med kandidatene når det skal offentliggjøres.
Komiteen er bekymret for at prisen er lite kjent, og det er få nominasjoner.
Kontaktmuligheter som ble nevnt: Novemberkonferansen + NSMO webside, LAMIS,
Utdanningsdirektoratet/Skolenettet, bladet Skolelederen, Utdanning, Lektorlagets blad
Vi kan ta kontakt med alle fagforeningene for lærere.

4. Holmboesymposiet 2009
Det er søkt midler fra Abelfondet for å styrke seminaret.
Aktuelle foredragsholdere: ble diskutert.
Prisvinneren skal holde et foredrag.
TEDS prosjektet er muligens aktuelt på årsmøtet

5. Matematikkrådstesten
Gruppa på Notodden venter på klarsignal om testen skal kjøres igjen høsten 2009 eller
om vi venter til 2010.
Matematikkrådet ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om midler til arbeidet med testen
og at søknad sendes sammen med HiT.
Avkryssingsmuligheter for tidligere utdanning må forenkles. Styret lager et forslag.
Matematikkrådet vurderer å få lagret databasene fra tidligere tester som forskningsdata
hos NDS eller SSB. Det er uansett av interesse å lokalisere data fra alle testene for sikker
oppbevaring.

6. Stortingsmelding 11 om lærerutdanning
Guri orienterte om hovedpunkter fra Storingsmelding 11, spesielt punkter som angår
matematikk. Styret diskuterte en del av punktene som Matematikkrådet har vært spesielt
opptatt av.
Styret støtter todeling av utdanningen og kravet om 60 sp for 8 – 10 klasse og målet at
lærere skal ha relevant utdanning. (side 18)
Styret i Norsk matematikkråd mener spesialisering for barnetrinnet på 60 studiepoeng bør
være i norsk eller matematikk, og støtter minimumskravet 30 sp for alle. (jfr side 18)
Førskolelærerere kan med ett års videreutdanning kvalifisere seg videre til lærer for 1 – 4
klasse i skolen. Innholdet i denne utdanningen må sikre at studentene får tilsvarende
kompetanse som de med lærerutdanning som bakgrunn i norsk og matematikk. (side 46)
Det er uklart om kravet om 60 relevante studiepoeng for videregående skole er svakere
enn i dag som er 60 sp + fagdidaktikk i PPU.
Styret ser fram til å få forskrift for kompetansekrav og nye rammeplanene til uttalelse.
Styret ber undervisningsutvalget arbeide videre med Sm 11 for se hvilke andre punkter
NMR bør uttale seg om, inkludert omfanget av matematikkbakgrunn som kreves for
undervisning i videregående skole og hvordan praksis er synlig eller vektlagt i studiet.

7. Eventuelt
a) Høringsuttalelse ang. Endring av læreplan for fellesfaget i matematikk Vg2T
NMR står ikke på lista over høringsinnstanser. Styret for NMR synes det hadde vært
naturlig å være på lista.
Styrets svar på høringsspørsmålene: Ja, på alle spørsmålene.
Sp 2 om

Øverst side 2: - ja både P og T
Ikke 2 P eller T – frigjøres timer - timene bindes til realfag – forslås opphevet. Virker
fornuftig ut fra erfaring
OK å slutte seg til forslaget om å fjerne 2T – sp 1
b) Årsmøte i Tromsø
Rica hotellet, 40 plasser er bestilt, dato 17. – 19. september.
Middager, ekskursjoner - det arbeides med dette, noen forslag ble nevnt.
Referent: Anne Berit Fuglestad

