Norsk matematikkråd

Referat fra styremøte fredag 21/8, 2009
kl. 10.15-14, i rom B1000, Niels Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo.
Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Guri Nortvedt, Arild Siqveland, Georg Elvebakk,
Sigrid Skogan, Anne Berit Fuglestad (referent). Studentrepresentant fraværende.

Sakskart
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatsaker
Årsmøtet 2009. Videre planlegging.
Matematikkrådstesten. Gjennomføring av årets test og organisering av fremtidige
tester.
5. Eventuelt

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 19.05.09
Referatet ble godkjent.
Sak 2 Referatsak
Ny lærerutdanning, rammeplanutvalg og faggrupper er oppnevnt. Tom Lindstrøm er med i
faggruppe for matematikk. Arne Hole er leder. Planer skal utvikles både for 1 - 7 og 5 – 10.
Faggruppa skal gi innspill til nasjonale retningslinjer.
Tema om dette kan være aktuelt på årsmøtet

Sak 3 Årsmøtet 2009. Videre planlegging
Middag torsdag blir på Ølhallen, med omvisning i bryggeriet på forhånd. Fredag vanlig
hotellmiddag. Sightseeing i byen på fredag med besøk på Polaria (polart opplevelsessenter)
lagt inn.
Årsmøtet starter med lunsj 12.30 torsdag - slutt kl 12.00 lørdag, med lunsj etter dette. (avreise
SAS kl 14, Norwegian ca kl 15)
Programmet, stikkord for videre arbeid: Ny lærerutdanning og rammeplaner,
matematikkrådstesten, ny lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø 5-årig opplegg,
evaluering av todelt eksamen ved en fra ILS. Flere av de aktuelle punktene er også del av
arbeidsplanen. Diskusjon om arbeidsplanen blir da tatt som en del av disse punktene, og
forslag til justeringer kan komme som innspill i denne sammenheng.

Arbeidsplanen: Styret vil som forarbeid til årsmøtet legge opp til en kort gjennomgang av
arbeidsplanen. Alle leser og sirkulerer innspill og Arvid og Anne Berit lager et kort
saksdokument med de forandringer som foreslås. På årsmøtet vil styret ber om fullmakt til å
redigere forandringene og dermed unngå stor diskusjon om formuleringer på årsmøtet.
Tom sender ut endelig innkalling med påmeldingsfrist og nødvendige informasjoner.
Påmeldinger går til Anne Berit.
Styret diskuterte mulige kandidater til valgkomiteen. Tom følger opp.

Sak 4 Matematikkrådstesten. Gjennomføring av årets test og organisering av fremtidige
tester.
Testen er sendt ut til de aktuelle institusjonene. Mindre justering er gjort på spørsmålene om
bakgrunn/ tidligere utdanning men testen er ellers uendret. Styret har ønsket å gjennomføre
testen i år siden det er første kull etter Kunnskapsløftet. Styret diskuterte videre hvordan
arbeidet med analyse av data skal gjennomføres og rapporteres.
Sak 5 Eventuelt
Læremiddelsituasjonen i videregående skole, tatt opp av Sigrid S. Det settes begrensinger på
muligheten til innkjøp av lærebøker for videregående skole pga. satsingen på NDLA,
læremidler på nett (digital lærebok). Fylkeskommunene har etablert NDLA for å utvikle
digitale læremidler. Det er uro i fagmiljøet over at dette læremidlet nå erstatter lærebøker.
Dette bør tenkes gjennom.

