Norsk matematikkråd

Referat fra til styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 9. april 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatsaker
Holmboeprisen 2010: Utpeking av årets vinner og hedersomtalte
Holmboesymposiet 2010: Diskusjon om program.
Årsmøte 2010. Videre planlegging
Matematikkrådstesten: Oppsummering og videre arbeid.
Eventuelt

Referat
1.
Godkjenning av innkalling til møtet og referat fra forrige styremøte
Innkalling og referat ble godkjent uten endringer..
2.
Referatsaker
a. Realfag for framtida. Ny strategimelding fra KD er mottatt. Fins også tilgjengelig på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2010/Realfag-forframtida.html?id=593791
Det ble reist spørsmål om det følger med noen finansiering til tiltakene i planen.
Hovedmål for satsingen se side 26-27.
b Nasjonalt senter for matematikk (NSMO) i opplæringen skal oppnevne nytt medlem
til Holmboekomiteen, Svein H Torkildsen er oppnevnt av NSMO.
c. Brev felles med LAMIS er sendt angående departementets gruppe som har
overoppsyn med eller er evaluerings/ rådgivingsgruppe for departementet. Norsk- og
matematikkmiljøene har reagert på at sammensetningen har dårlig balanse i forhold
til fagmiljøene.
3.
Holmboeprisen 2010: Utpeking av årets vinner og hedersomtalte
Informasjoner angående kandidatene som Holmboekomiteen innstiller til prisen og
hederlig omtale ble lagt fram. Styret godkjendte komiteens innstilling. Prisvinner vil
bli offentliggjort i slutten av april.
Utdeling av Holmboprisen blir 26. mai, kl. 9.15 – 10.30
4.
Holmboesymposiet 2010. Diskusjon om program.
Symposiet holdes onsdag 26. mai, kl 11.15 til ca 15.30.
Auditorium som i fjor, første foredrag av prisvinneren 11.15 - 12, lunsj 12.15 – 13.30
og deretter de andre foredragene. Kontaktperson ved HiO; Bjørn Smestad.

Innhold: Foredrag av prisvinneren, og Tim Rowland fra Cambridge invitert. Ideer til
kandidater for den siste forelesningen ble diskutert.
5.

Årsmøtet for Norsk Matematikkråd 2010. Videre planlegging

Sted: Oslo-området. NMR har ønske om å samordne med etterutdanningskonferanse for
lærerutdannere med et felles opplegg en dag.
Om årsmøtet og aktuelle saker se også referat fra styremøtet 11.12.2009, sakene 4, 5, 6 og 7.
Aktuelle tema:
Om matematikklærernes kompetanse. Ny lærerutdanning.
Matematikkrådets undersøkelse
Styret trenger å komme tilbake til arbeidsplanen i neste møte.
En person fra Departementet angående den nye satsingsplanen på realfag: Realfag for
framtida. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2010/Realfag-forframtida.html?id=593791
NDLA
Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere er på Sanner hotell, Gran på Hadeland, 20.23. september 2010. Se http://www.hit.no/main/Nettverk/Matematikk/Konferanser

6.
Matematikkrådstesten: Oppsummering og videre arbeid.
Guri og Georg rapporterte om arbeidet. Det trengs litt mer finpussing, noe mer
skriving og redigering. Rapporten må være klar til drøfting neste styremøte, sendes
styremedlemmene 14. mai.
Innledningen eller et eventuelt første kapittel (som Tom skriver) bør sette testen inn i
en sammenheng med NMR’s tidligere tester, historisk, hvorfor vi har testen og
lignende – ikke bare om hva som er gjort. Resultatene bør settes inn i en
sammenheng og dette kan et første kapittel gjøre. Styret tar sikte på at Rapporten om
matematikktesten kan publiseres uka etter Abelprisen og Holmboeprisen.
Tom sjekker om det er aktuelt å trykke rapporten i en UiO publikasjonsserie for
matematikk eller Acta Didacta, ILS.
7.
Eventuelt
a. Neste styremøte 25. mai kl. 09.30
Abelprisen deles ut kl 14.00 samme dag.
b. Holmboekomiteen. Nye medlememr.
Et medlem er gått over til høgskole men har bare ett år igjen av perioden. Det ble
diskutert om komiteen bør suppleres med en lærer fra barnetrinnet, men styret venter
til ny oppnevning for denne gruppa. En erstatter for kandidaten fra universitetene må
oppnevnes og aktuelle kandidater ble diskutert .

