Referat – styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013
Sted: Blindern, UiO, Oslo
Tilstede: Arvid Siqveland (møteleder), Harald Hanche-Olsen, Jan Kleppe, Hans Foosnæs, Pia
Lindstrøm og Guri A. Nortvedt (referent).
Meldt forfall: Anne Berit Fuglestad
Agenda
Sak 1. Gjennomgang av referat fra styremøte 23.08.13, (allerede godkjent per e.post)
Sak 2. Gjennomgang av referat fra årsmøtet.
Sak 3. Brev fra forskningsutvalget
Sak 4. Matematikkrådstesten 2013 – kort oppdatering
Sak 5. Planlegging av neste årsmøte
Sak 6. Evt.
Referat
Sak 1. Forrige referat godkjent (styremøte 23.08.13).
Orienteringer: Arvid har sendt ut informasjon angående Holmboeprisen (rektorer, Tangenten osv). De
første nominasjonene er allerede kommet. Vil i tillegg sende epost til rådets medlemmer og be dem
reklamere om prisen, og oppfordre andre til å nominere kandidater. Videre informasjon sendes
lærernes fagforeninger.
Sak 2. Referatet fra årsmøtet ble gjennomgått. Nødvendige rettinger foretatt.
Orienteringer: Styret vil be om at en person ved mat.-nat.-fakultetet ved UiO orienterer om open
access ordningen på neste årsmøte.
På neste årsmøte nedsettes en redaksjonskomite (slik vi har hatt tidligere) som får i oppgave å redigere
arbeidsplan og tiltaksplan slik at rådet kan stemme over konkrete forslag på siste dag av møtet. Forslag
til endringer må leveres skriftlig.
Sak 3. Brev fra forskningsutvalget ang kommunikasjon mellom styret og utvalgene tas til etterretning.
Sak 4. Data er lagt inn for de fleste av institusjonene som meldte deltagelse. De tre institusjoner som
så langt ikke har lagt inn data purres opp (Harald H-O).
Brev sendes medlemmene i rådet med påminnelse om mulighet for deltagelse i januar for kurs som
starter matematikkundervisningen etter jul (Guri A. N. og Arvid S.). Vi vet noen lærerutdanninger
starter matematikkundervisning etter jul. Det samme kan gjelde enkelte ingeniørutdanninger.
Bruk av rapporteringsverktøy (online) fungerer godt. Dataene lar seg lese rett i mange databaseverktøy
og letter arbeidet betraktelig. Institusjonene forblir også anonyme for databehandler. Dette er også en
fordel. Til gjennomføring i 2015 utarbeides det en rutine der institusjonene varsler når de er ferdige
med å legge inn data.

Sak 5. Neste årsmøte ønskes lagt til Bergen. Arvid S. tar kontakt med Bergensmiljøene og forhører
seg. Mulige datoer 17. – 19. september eller 24. – 26. september.
Mulige saker for årsmøtet 2014 er eksamen i videregående skole (R2). Open Access.
Matematikkrådstesten.
Sak 6. Vi er kontaktet av Graham Orpwood som arbeider med et prosjekt i Ontario, Canada der de
kartlegger kompetanse hos begynnerstudenter i universitets- og høgskolefag der matematikk inngår.
Orpwood er i Norge i mars, og vil gjerne møte oss i den anledning. Guri tar kontakt.
Neste styremøter:
17. januar, Trondheim, Harald H.-O. vertskap.
4. mars (om dette passer for Orpwood), Oslo, Guri A. N. vertskap.

For NMR

Guri A. Nortvedt

