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FrA  FAgkoNSuLeNteNS Bord

Foreningens forlag udgiver også mange andre
spændende bøger der kan udvikle faget og un-
dervisningen . Vi ved alle at de flittige forfattere 
ikke bliver rige af det ofte store frivillige arbejde 
de yder .

Med Matematikkens Univers er foreningens forlag 
også med til at udvikle anvendelse af it i undervis-
ningen på nye måder .
Til lærerne er der mange gode inspirationskurser 
om mange af fagets forskellige sider . Og så er der 
selvfølgelig foreningens flagskib: Det årlige som-
merkursus på Brandbjerg Højskole .

Jeg vil takke foreningen for et godt og udbytterigt 
samarbejde og takke for at jeg både kan skrive og 
tale til og med medlemmerne .
Jeg ønsker alle matematiklærere en glædelig jul og 
et godt nytår med en fortsættelse af foreningens 
og forlagets arbejde og vores indbyrdes gode sam-
arbejde .

Af undervisningsministeriets  
fagkonsulent klaus Fink, e-mail:  
klaus.fink@skolekom.dk

Dette julenummer af MATEMATIK er samtidig det 
sidste i 2011 . Det er derfor på sin plads at se på 
det forgangne år .
Jeg vil gerne sige Danmarks Matematiklærerfor-
ening tak for det store arbejde foreningen gør for 
at fremme den gode matematikundervisning på 
landets skoler . For det første er der aktiviteterne 
for eleverne:

Nordisk Matematikkonkurrence hvor alle 8 . klas-
ser får mulighed for at prøve kræfter med mate-
matiske problemer der for de fleste elever ikke er 
normalt for den daglige undervisning . De vindende 
elever inviteres ind til en større projektopgave i ma-
tematik .

Matematikkens dag hvor der for 3 . år udkom-
mer et spændende og nytænkende materiale til et 
tema . I de 3 hæfter er der masser af matematikak-
tiviteter der bl .a . kan bringe praktisk anvendelse 
ind i faget .

Afgangsprøverne i Matematik 2011
Danmark og Grønland

Bestilles hos
www.dkmat.dk
Forlaget MATEMATIK
Postboks 102, 8305 Samsø
mat.forlag@dkmat.dk
www.dkmat.dk
Tlf. 8659 6022

Folkeskolens Afgangsprøver 2011
udkommer lige efter nytår
Bestil allerede nu, så får skolen leveret det
ønskede antal så snart bogen udkommer.
Husk at tegne abonnement og evt. medlems-
skab af Danmarks Matematiklærerforening
samtidig med bestillingen for at opnå rabatten.

En komplet samling af
prøverne fra maj og
december 2011 med
løsningsforslag til
problemopgaverne.

I hæftet er der forslag til brug
af afgangsprøverne i under-
visningen samt forslag til
hvordan it kan anvendes
ved prøverne.

Hæftet indeholder desuden
forslag til besvarelser/opstilling
af problemopgaverne
samt uddrag af PEU fra
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Samtidig med bestilling af
Skolens eksemplarer af
Folkeskolens Afgangsprøver
i matematik 2011 er det
muligt at tegne abonnement
på denne årlige udgivelse,
så skolen for fremtiden får
tilsendt det ønskede antal
eksemplarer af bogen
på udgivelsesdagen.

Skoler der medlem af Danmarks Matematiklærerforening og
har tegnet abonnement får 10 % rabat på Folkeskolens Afgangsprøver
i Matematik og alle forlagets øvrige udgivelser.

Folkeskolens afgangsprøver
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøveri matematik, Danmark og Grønland 2011240 kr.
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