Norsk matematikkråd

Referat fra styremøte tirsdag 19/5 2009
kl. 10.15-12.30, rom B1000, Niels Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo.
Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Guri Nortvedt, Arild Siqveland, Georg Elvebakk,
Anne Berit Fuglestad (referent). Studentrepresentant fraværende.

Sakskart
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatsaker
Oppnevnelse/gjenoppnevnelse av medlemmer i Holmboekomiteen.
Årsmøte 2009. Diskusjon om temaer og foredragsholdere
Fagspesifikke karakterbeskrivelser på masteroppgaver. Universitets- og
høgskolerådet har bedt alle fagråd lage forslag til slike beskrivelser
innen 1. juli. Matematikkrådet har allerede laget en beskrivelse (se
http://matematikkradet.no/uaktuelt.html,sak 2003-04-09) og det finnes
også en intern beskrivelse ved Universitetet i Oslo
(http://www.math.uio.no/forelinfo/Vurderingskriterier.shtml).
Universitetet i Agder har også nylig laget en intern karakterbeskrivelse
6. Eventuelt

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte:
Referatet er lagt ut på web. Godkjent.
Sak 2 Referatsaker
a) Kort referat fra mote 11. mai arrangert av KD om realfagssatsing. Møtet var en form
for høring i forbindelse med videre oppfølging av realfagssatsing, skole og universitet.
Mange inviterte hadde 15 min. for å gi innspill.
b) Kort kommentar saker som er under arbeid:
Oppfølging av Matematikkrådstesten med tanke på gjennomføring til høsten. Søknad om
penger er under arbeid. Innledningen må bearbeides
Sak 3 Oppnevnelse av medlemmer i Holmboe-komiteen
Styret gjenoppnevner: Live Calin, Bjertnes videregående skole, for 3 nye år.
Sak 4 Årsmøtet 2009 Diskusjon om temaer og foredragsholdere
Dato 17. – 19. september, i Tromsø
Aktuelle tema for diskusjon ble diskutert:

Ny lærerutdanning i matematikk. Innspill fra universitet og høgskole – forskjellig
bakgrunn og felles vei videre.
Innspill fra Tromsø, Anne Fyhn og/eller en fra allmennlærerutdanning og en fra
universitet
Ny versjon av eksamen, todelt
Teds-data – kunne være interessant
PiSA+ Ole Kristian Bergem forsvarte nylig avhandlingen: ”Individuelle versus kollektive
arbeidsformer - en drøfting av aktuelle utfordringer i matematikkundervisningen i
grunnskolen.” Kan være aktuell.
Faglig foredrag:
Forslag Boris Kruglikov muligens utgangspunkt, om tema med relasjon til Abel prisen
Lokale utflukter, muligheter: Fjellheisen + litt servering, må bestille, slutten av sesongen.
Sightseeing til middagslokalet, by-vandring, innom Polaria (polart opplevelsessenter) i
Tromsø.
Valgkomiteen – må settes i arbeid for årets valg.
Styret må foreslå en person til ny valgkomite for neste år.

Sak 5 Fagspesifikke karakterbeskrivelser på masteroppgaver.
Noen aktuelle punkter ble drøftet:
Mange har beskrivelser, ligger på nettet
NMR knytter beskrivelse i forhold til doktorgradsstudium (se på websida). UiO ønsket
ikke å knytte det til dr. gradsstudier. Dette kan problematiseres.
Hva er det som vurderes – kandidatene eller produktet?
Konverteringstabellen – fjernes (lite produktivt)
Frist for å sende inn kommentarer er ca 1. desember.
Styret ble enige om at Tom L lager et dokument som sendes på sirkulasjon før det
videresendes til UHR. Ta utgangspunkt i det som NMR har selv, og ser på de andre reiser
en del problemstillinger. Kanskje legge ved karakteroversikter? Styret ønsker ikke
konverteringstabell.
Legge ved de beskrivelser som fins fra Oslo og Agder som eksempler til å tenke ut fra.
Sak 6 Eventuelt
a) Holmbosymposiet
Innbydelser ble sendt ut, div. e-post mailing lister, skoler, videregående. Det var lite
respons. Til lunsj var det 55 plasser og nær 50 deltakere møtte. Dette er bedre enn før.
Det er litt skjev fordeling, med lite vanlige lærere og studenter. Det ble bevilget ekstra
penger fra Abelprisens barne- og ungdomsutvalg til arrangementet.
Foredragene og diskusjon på seminaret var vellykket.
Ide å sende forhåndsvarsel til e-postlister tidligere.
2010 – Holmboprisen, ikke mulig på mandagen fordi det er 17. mai, men muligens
torsdagen.

2011 - Abelprisen 10. mai, muligens Holmboprisen 9. mai?
b) Matematikkrådstesten
På skjema – elevene bes krysse av hva de har fra før. Pga ny læreplan må det lages nytt
skjema for avkryssing. Guri presenterte et utkast som ble diskutert. Guri følger opp dette.

