Norsk matematikkråd

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 20. august 2010,
kl. 10.00 – 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo
Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid Siqveland, Georg Elvebakk, Guri A. Nortvedt,
Anne Berit Fuglestad (referent), Sigrid Skogan, Ivar Staurseth (student)
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Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatsaker
Rapport om forkunnskapstesten til Norsk matematikkråd
Årsmøtet i Oslo – saksliste, faglig program, konferanseavgift, praktiske forberedelser
mm
5. Holmboeprisen, erfaringer fra arrangementet i 2010 og økonomi
6. NMR’s arbeidsplan - drøfting av utkast til oppdeling i strategiplan og handlingsplan
7. Eventuelt

Referat
1. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referatet ble godkjent uten merknader. godkjent
2. Referatsaker
Styret for NMR har notert at det er annonsert en høring om nye fagplaner for
Ingeniørutdanning. Styret kommer tilbake til dette når retningslinjer for matematikk
kommer. Arvid følger opp
3. Rapport om forkunnskapstesten
Rapporten ble oversendt rådets medlemmer, universiteter og høgskoler mandag 18.
august og pressemelding sendt ut. Det ble også sendt individuelle rapporter til hver
institusjon om deres resultater.
Aktuelle revisjoner:
Bakgrunnsvariable må justeres
Holdningsspørsmålene bør kuttes ut. De er for få til å gi mening.
Muligens vil det bli laget en prøveversjon i videregående skole, evt. 10. klasse som
oppstartprøve. Styret ble orientert om at det kommer kartleggingsprøver for
videregående skole, Se
http://www.udir.no/Tema/Kartleggingsprover/Kartleggingsprover-videregaendeopplaring/.
Det er ønske om å få med flere økonomistudenter i utvalget for testen, eventuelt også.
BI. Følge opp
Styret vil søke Utdanningsdirektoratet om midler til å gjennomføre testen neste år.
Årets erfaring viser at det blir for mye arbeid for styret selv. Hvem som skal
gjennomføre arbeidet med testen tas opp senere.

4. Holmboeprisen, erfaringer fra arrangementet i 2010 og økonomi
Arrangementet var vellykket. Men seminaret samler i liten grad lærere og studenter.
Deltakere er ansatte ved universitet og høgskoler.
Dato for neste års Holmboepris er ikke kjent ennå.
Finansiering av prisen er for snaut med 25000 bevilget per år. For årets arrangement med
reiseutgifter, prisen og andre utgifter er det ca 22 000 i underskudd på årets arrangement
Reiseutgifter inkluderer reiseutgifter til prisvinner, for komitemøter, mm.
Kostbar prisvinner, reiseutgiftene
5. Årsmøtet i Drammen – saksliste, faglig program, konferanseavgift, praktiske
forberedelser, valgkomite mm
Tidspunkt for årsmøtet er 30 sept, 1 og 2 oktober. Aktuelle saker. Jfr møtet i april,
Aktuelle tema:
• Om matematikklærernes kompetanse.
• Matematikkrådets undersøkelse
• Ny lærerutdanning. En fra rammeplangruppa. Evt. noen lokalt fra
lærerutdanningen i Drammen?
• Arbeidsplanen, mulig oppdeling i strategi og . (torsdag og lørdag for
oppsummering)
• 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/Realfagfor-framtida.html?id=593791
• NDLA – reservepost på programmet
• Faglig foredrag
Valgkomite, aktuelle navn for valg av ny representant ble diskutert. Georg tar seg av
registrering av påmeldinger til årsmøtet.
6. NMR’s arbeidsplan - drøfting av utkast til oppdeling i Prinsipprogram og
handlingsplan
Prinsipprogram innledes med formålsparagrafen og fortsetter med prinsippene fra
arbeidsplanen. Titaksplan gir de aktuelle tiltak og initiativ som styret bør følge opp. Styret
diskuterte et utkast til en slik oppdeling og justerte dette. Det vil bli lagt fram på årsmøtet
for drøfting. Styret følger opp med eventuell finpussing på e-post før årsmøtet.
7. Eventuelt
Ingen saker
Referent: Anne Berit

