Referat fra til styremøte i Norsk matematikkråd, tirsdag 25. mai
kl. 1015 – 12.30, i rom B1000, Niels Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo.

Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid Siqveland, Guri A. Nortvedt, Anne Berit
Fuglestad (referent), Georg Elvebakk, Sigrid Skogan
Sakskart
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Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatsaker
Årsmøte 2010. Videre planlegging
Årsplanen, videre arbeid
Matematikkrådstesten.
Eventuelt

Referat
1.
Godkjenning av innkalling til møtet og referat fra forrige styremøte
Innkalling og referat ble godkjent uten endringer..
2.
Referatsaker
a) Holmboeprisen. NMR’s administrasjon og utdeling av prisen inklusive Holmboeseminaret
gir underskudd. Saken tas opp med Abelstyret.
b) Strategiplan; Nasjonalt forum for realfag. Flere organisasjoner står bak, f.eks. KS,
Næringslivets hovedorganisasjon, Utdanningsforbundet, NFR, Utdanningsdepartementet. . Se
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2010/Realfag-forframtida.html?id=593791. Rapporten har mye vekt på nytteaspektet og dreies mye mot
næringslivets behov. Politisk strategi fram mot 2014.
c) Referert hilsen fra Ivar Staurset som går ut av styret fra kommende studieår.
3.
Årsmøte
Styret tar sikte på at årsmøtet blir i Drammen. Samordning med lærerutdaningens opplegg
med etterutdanning blir ikke aktuelt pga. samme sted for møtet er ikke er mulig. Tom Følger
opp. (Avklart senere at dato blir 30/9–2/10)
4.
Arbeidsplanen
Styret vil følge opp siste årsmøtets vedtak om en deling i strategisk plan/arbeidsprogram.
jfr http://matematikkradet.no/arbeidsplanen.pdf (URL til planen)
Saken ble diskutert. Styre tønsker å presentere et utkast til drøftingt på kommende årsmøte.
Arvid og Anne Berit se på gjeldende plan og forsøker å lage et utkast til neste styremøte.
Vurderer å skifte navn til Prinsipprogram og handlingsplan.
5.
Matematikkrådstesten
Utkast til rapport fra testen høsten 2009 ble oversendt styret fra Guri 21.05.2010. Tom skal
skrive innledning. (Se referat 9.04.2010, pkt 6) Styret gikk gjennom en del prinsipper for
videre redigering og presentasjon av tabeller og diagram, og mulige nye oppdelinger som bør
rapporteres. Videre diskuterte styret mulige tillegg i teksten.
Kalkulatorbruk vil bli spesielt omtalt. Guri og Georg arbeider videre med rapporten med
tanke på publisering før sommeren. De andre i rådet får rapporten til gjenomlesing før
publisering.

Tidsplan for videre arbeid med rapporten:
10. juni Rapporten sendes til styret
17. juni Svarfrist fra styret
offentliggjøring i august
6.
Eventuelt
Neste møte i styret: 20. august, reserve 27. august.
Styret deltok på utdeling av Abelprisen i Gamle Logen.
Referent: Anne Berit

