Norsk matematikkråd

Referat fra til styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 5/2 2010
kl. 10.15–14, i rom B1000, Niels Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo.
Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid Siqveland, Guri A. Nortvedt, Anne Berit
Fuglestad (referent), Ivar Staurseth (student), Georg Elvebakk, Sigrid Skogan,
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Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatsaker
Holmboeprisen 2010: Orientering om nominasjonene og komiteens arbeid.
Holmboekomiteen — oppnevning av nye medlemmer
Holmboesymposiet 2010. Kort orientering.
Oppfølging av ny læreutdanning: Kunnskapsdepartementet har nedsatt en
“følgegruppe” som skal overvåke innføringen av ny lærerutdanning.
7. Matematikkrådstesten: Oppsummering og videre arbeid.
8. Eventuelt

Referat
Sak 1 Godkjenning
Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.
Sak 2 Referatsaker
a. Utkast til læreplan i alle fag i lærerutdanningene er kommet.
b. TL har vært på møte i utdanningsdirektoratet med oppgavenemnder (for fellesfag og
programfag) som arbeider med eksamensoppgaver i videregående skole. De var
opptatt av behovene i videregående skole, bruk av hjelpemidler,
Sak 3 Holmboeprisen 2010
Orientering om nominasjonene og komiteens arbeid. Nominasjoner før 15. januar. (18
nye nominasjoner, 12 videregående 6 fra grunnskole.) Styret kommer tilbake til hvordan
gjøre prisen og frist for nominering mer kjent
Sak 4 Holmboekomiteen
Oppnevning av nye medlemmer. Saken ble diskutert
Sak 5 Holmboesymposiet 2010.
Kort orientering. Ønske om at symposiet blir annonsert på websidene til NSMO og
LAMIS.
Sak 6 Oppfølging av ny læreutdanning. Brev fra Frode Rønning (e-post)
Kunnskaps- departementet har nedsatt en “følgegruppe” som skal overvåke innføringen
av ny lærerutdanning. Det “faglige” innslaget i komiteen er fire pedagoger, skolefagene er

ikke representert. Matematikk- og norskmiljøene har slått alarm, og spørsmålet er om
Matematikkrådet (eventuelt i samarbeid med andre) bør sende en bekymringsmelding til
departementet. Se
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/larerutdanningsreformen/Fo
lgegruppe-i-larerutdanningsreformen-oppnevnt.html?id=592047
Meldingen er send til NSMO, LAMIS, NMR styret og Matematikk i nettverk for
kompetanseutvikling.
En reform som skal ha større faglig tyngde bør ha representanter fra fagene i skolen i
referansegruppe. Tom tar ansvar for å skrive brev til departementet fra NMR.
Sak 7 Matematikkrådstesten: Oppsummering og videre arbeid.
Matematikkrådet diskuterte en foreløpig skisse til rapport utarbeidet av Guri og Tom.
Aktuelle kommentarer til kjønnsforskjeller ble diskutert, og videre analyser bl.a. om det
er aktuelt å trekke andre undersøkelser inn for sammenligning, for eksempel Nasjonale
prøver og grunnskoleeksamen.
Kapitlet om kalkulator trenger muligens litt dypere analyse. Det kan tas med noe
sammenligning med forrige test på hvordan ulike utdanningsgruppe skårer, eller eventuelt
bare kommentere noen få grupper. En del detaljer i ordvalg og utvalg av resultater som
skal presenteres ble kommentert.
Sak 8 Eventuelt
Ingen saker
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