Norsk matematikkråd

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, 19. august 2011
kl. 10.15-14, i rom B730, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo
Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid Siqveland, Guri A. Nortvedt, Anne Berit
Fuglestad (referent), Sigrid Skogan, Ivar Staurseth (student)
Sakskart
1.
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
2.
Orienteringssaker
3.
Holmboeprisarrangementene: Kort oppsummering av økonomien.
4.
Matematikkrådstesten 2011: Orientering og diskusjon
5.
Årsmøtet 2011: Orientering og diskusjon
6.
Eventuelt
Referat
Sak 1 Godkjenning av referat
Referat fra styremøtet fra 24 mai 2011 ble godkjent.
Sak 2 Orienteringssaker
Leder orienterte om løpende saker. Ingen spesielle merknader.
Sak 3 Holmboepris arrangementer: Kort oppsummering av økonomien.
Det ble brukt i overkant av 40 000 kr. Dette virker som et realistisk budsjett. Det er ønske om
å beholde lunsjen mellom prisutdeling og seminar. Den virker samlende og miljøskapende for
seminaret.
Dekning av utgifter: arrangement på Katedralskolen dekkes direkte av Abelfondet, NMR
betaler for lunsj og utgifter til seminaret ved Høgskolen i Oslo, slik som reise og overnatting
for prisvinner og foredragsholdere, lunsj, evt. utgifter ved deltakelse i andre arrangement for
gjesteforeleser.
Bevilgningen har vært fast til nå og det trengs økning for å komme i balanse.
Et mer detaljert budsjett utarbeides for søknad om midler til neste år.
Sak 4 Matematikkrådstesten 2011: Orientering og diskusjon
Testen er sendt ut til institusjonene. Nytt retteskjema er laget slik at det skal være enklere og
sikrere å legge inn data.
Flere høgskoler har start etter jul for lærerutdanningen i matematikk og bør da ta prøve når de
starter. Dette kan det tas hensyn til i planlegging av analyser, ved at alle data gjøres klar til
rask kjøring av de som kommer like etter jul.
Det arbeidet med å få flere til å være med i arbeidet med analyser, og legge opp til publisering
som utløser publikasjonspoeng, f.eks i Uniped, Acta didaktika, NOMAD eller andre.
Sak 5. Årsmøtet 2011: Orientering og diskusjon

Noen programposter som planlegges: Rundreise/ekskursjon til Abelsenteret. Tur i
skjærgården, til Jomfruland, med Gamle Kragerø og sjømat. Det vil bli sendt ut informasjon
om reisemåter og parkeringsmuligheter.
Hotell: Victoria
Faglig program:
Beregningsorientert matematikk
Lektorutdanningen, - erfaringer, kan vi få fram noen tall på hvor studentene går videre: inn/ut
av lektorutdanning, søkning, hvor mange blir det uteksaminert, er det noen som slutter?
Tom L følger opp aktuelle kontakter
Ingeniørutdanning, ny rammeplan,
Ungdomsskolemeldingen, Stort.mld. 22. Valgfag og en mer praktisk skolehverdag. Se
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/ungdomstrinnet.htm
l?id=641545
Ny lærerutdanning, erfaringsdeling, hva var vanskelig, hva har vi lykkes med (flere 5 min
forberedte innlegg)
Matematikkplanen for yrkesfag, 1P, 2P
Omtale av Abelpris-vinneren.
Sak 6. Eventuelt
Tiltaksplanen: Tom L ser over planen og noterer punkter vi har arbeidet med, og punkter der
det planlegges å sett i gang nytt initiativ. Resten av styret følger opp, supplerer.

