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Bestyrelsens Forretningsplan
Forlaget Matematik ApS arbejder med udvikling og udgivelse af materialer
til matematikundervisningen. Det er fx udgivelser, der er udviklet på
baggrund af projektarbejder med deltagelse af medlemmer fra Danmarks
Matematiklærerforening eller udgivelser på forretningsmæssige principper.

Organisering
Forlaget Matematik ApS

Med virkning fra 1. juni 2007
dannede Danmarks Matematiklærerforening et anpartsselskab med
navnet “Forlaget Matematik ApS“.

Forlaget ledes af en bestyrelse udpeget af en Generalforsamling, der
består af Danmarks Matematiklærerforenings hovedstyrelse.

Ledelse
Overordnet ledelse

Den daglige ledelse varetages af en
direktør, der er ansat af bestyrelsen.
Direktøren ansætter og leder det
nødvendige administrative og faglige
personale og indgår aftaler med
forfattere og projektmedarbejdere,
der indgår i selskabets projekter.

Faglig ledelse

Den faglige ledelse udføres af chefkonsulenter, der referer til direktøren.
Chefkonsulenternes funktioner er fx:
- Digitale udviklingsopgaver og drift
- Matematikkens Univers
- Analoge udgivelser
- Kursus og konferencevirksomhed
- It- og driftsopgaver
De kvalitetssikrer tillige udvikling og
gennemførelse af forlagets projekter,
og er ansvarlige for faglig og pædagogisk vejledning i forhold til projekt2

medarbejdere og forfatteres produkter samt den nødvendig korrektur.

Rådgivningsgruppe

Direktøren kan udpege en gruppe
på 3-7 aktive matematiklærere, der
skal være medlemmer af DMLF,
med henblik på sparring i forhold
til udvikling og drøftelse af forlagets
faglige og didaktiske profil. Gruppen mødes 2-4 gange årligt, hvoraf
et af møderne omfatter samtlige
faglige konsulenter og redaktører.

Advisory Board

Direktøren kan etablere et Advisory Board med det formål at få
udefrakommende eksperters råd og
vejledning på udvalgte og særlige
udfordringer i forlaget. Et sådan Advicory Board består normalt af 3-7
personer, der indgår i arbejdet med
en tidshorisont på 1-2 år.

Forlaget Matematik ApS
Personale

Der ansættes personale i fornødent
omfang til at varetage selskabets
administrative opgaver. Fx budgetog regnskabsfunktioner, kommunikation, konferencetilrettelæggelse,
ordrehåndtering, markedsføringsopgaver i relation til nye udgivelser,
lagerstyring, licensadministration og
support.
Forlaget Matematik ApS varetager
dele af Danmarks Matematiklærerforenings administrative funktioner.

Projektmedarbejdere, forfattere og
fagredaktører ansættes på kontrakt
af direktøren efter samråd med de
projektansvarlige.
Projektmedarbejdere og forfattere
aflønnes med aftalte engangsbeløb,
regelmæssige betalinger i en periode, en royaltyordning eller kombinationer af disse. Forfatterne vil
normalt kunne forvente at få del i
de årlige udbetalinger fra Copydan
Tekst & Node.
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Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere i
forbindelse med forlagets
projekter kan fx være
leverandører eller faglige
samarbejdspartnere, der
på aftalte betingelser eller
i form af partnerskaber
indgår i et samarbejde,
hvor aftalerne er reguleret
kontraktligt.

Samarbejdspartnere, leverandører og kontrakter
Det er hensigten at indgå aftaler
omkring den fortsatte udvikling
af Matematikkens Univers med
interessenter, der vil bistå omkring
den fortsatte udvikling af matematikundervisningen.
Sådanne interessenter kan være
forlag, videncentre, uddannelses- og
forskningsinstitutioner, virksomheder
og kommunale og regionale institutioner.
Da Forlaget Matematik ApS er en
del af den faglige forening, Danmarks Matematiklærerforening, har
forlaget direkte adgang til foreningens medlemsskare og de tilknyttede lokalforeninger over hele landet
og de muligheder for faglig sparring,
afprøvning og fortsat udvikling, det
giver.
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Juridisk rådgivning

Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Copenhagen, Denmark
CVR no. 33 03 90 18

Revisionsmæssig bistand
Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68
Forlaget Matematik ApS
er 100 % ejet af Danmarks
Matematiklærerforening

Marked og konkurrence
Målgruppe

Den primære målgruppe er grundskolens elever og undervisere.
Udvalgte produkter udvikles og
produceres med henblik på en
målgruppe, som omfatter samtlige
ungdomsuddannelser, dagtilbud og
øvrige uddannelsesinstitutioner.
Det er målet at udbrede produkterne til andre potentielle aftagere,
først og fremmest til samarbejdspartnere i de nordiske lande, men også
oversøisk.

Potentiale

Det primære udviklingspotentiale
ligger inden for den nuværende
målgruppe, hvor produkterne kan
udvikles til at blive toneangivende
på markedet. Det skyldes først og
fremmest den indbyggede fleksibilitet, der muliggør individuelle
læringsforløb kombineret med
fælles læringsforløb på gruppeeller klasseplan.

Login
Login

For de elektronisk bårne undervisningsmaterialer har det yderligere
den fordel, at læringsobjekter og
scenarier kan opdateres og tilpasses
løbende i en dynamisk proces med
testere, udviklere og forfattere.
Det giver samtidig alle muligheder
for at materialet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser,
som de er formuleret fra undervisningsministeriets side.
Forskning inden for evaluering,
didaktik og læringsteori indgår i den
fortsatte udvikling af forlagets udgivelser. Skriftlig og mundtlig kommunikation omkring løsningsprocesser
er vigtig i matematikundervisningen.
Forlagets produkter skal udvikles
med fokus på fagsprog og faglig læsning, så de er velegnede til at indgå
i kommunikative processer, som
procesorienteret opgaveløsning,
elevarbejder, logbøger og portfolio.
Gambased Learning og konkurrencer indgår.

PRØV! Mundtlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven
PRØV! Skriftlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven
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Marked og konkurrence
Forhold hos kunderne, politiske forhold, konkurrence
fra andre udbydere og væsentlige risici

Digitale undervisningsmaterialer
Udviklingen på det læringsteoretiske
område og ønsket om øget undervisningsdifferentiering stiller krav om
en yderst fleksibel brug af undervisningsmaterialer. Her står de digitale
undervisningsmaterialer, der indgår i
platformen Matematikkens Univers,
MatematiKan, TI-Inspire og PRØV!
særdeles stærkt i forhold til analoge
materialer.
Det er målet at de digitale undervisningsmaterialer på sigt tilpasses hele
grundskoleforløbet.
På efteruddannelsesområdet for
undervisere er det forsat målet at
udvikle it-værktøjer, der kan indgå
som en naturlig del i lærerens forberedelse.

Der er to afgørende risikomomenter. Der er meget stor forskel på de
enkelte grundskoler og deres underviseres it-kompetencer og -kapacitet.
Der vil være skoler, der først i løbet
af denne periode har de nødvendige
resurser.
Vurderingen er, at mere end halvdelen af grundskolerne med de
nuværende resurser er potentielle
brugere af digitale læremidler. For
øvrige skoler vil køb og implementering af materialerne fortsat være
afhængig af en eller flere nøglepersoner, der har tid og resurser til
at implementere materialerne, både
teknisk og pædagogisk/didaktisk i
forhold til eleverne og de pædagogiske medarbejdere.
Dette kan være en del af en valgt
udviklingsproces på skolen i forbindelse med satsning på it i undervisningen, som forlaget bør understøtte. Også for at sikre markedsandele,
da der de senere år er opstået en
voldsom konkurrencesituation til
vores digitale undervisngsmidler
som fx Matematikkens Univers.
Forlaget tilbyder derfor foreningensmedlemmer licenser til vore udgivelser til eget brug.
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Af mindre risici har vi prisfastsættelsen og skolernes betænkelighed
ved at anskaffe digitale læremidler
på bekostning af taskebøger.
Prisfastsættelsen håndteres fortsat
ved at arbejde med introduktions-

priser, der ligger på linje med prisen
på engangsmaterialer på det enkelte
klassetrin.
Implementeringen af vore produkter
vil vi stadig tackle gennem konferencer, kurser, netværk og markedsføring.

Øvrige udgivelser
Forlaget har traditionelt udgivet materialer, som fx supplerende materialer,
emnebøger og inspirations materialer til undervisere i matematik.
Det vil forlaget forsat. Men fremover
er der fokus på at udgive undervisningssystemer, der er såvel digitale
som analoge fx ABACUS. På sigt vil
disse materialer dække hele skoleforløbet.

Vores undervisningsmaterialer bygger på vores didaktiske og faglige
forståelse, som den kommer til udtryk i Danmarks Matematiklærerforenings virke og sloganet ”Matematik
med glæde”.

Markedsføring og strategi
En del af strategien er, at gennemføre kurser, fagdage og konferencer
over hele landet i forbindelse med udgivelserne.
Danmarks Matematiklærerforening
arrangererer hvert år Matematikkens
Dag. I den forbindelse tilbydes de
tilmeldte skoler gratis at få rådighed
over hele materialet i Matematikkens Univers i en periode på tre måneder. De senere år har der deltaget
svarende til ca. 25 % af markedet.
På markedsføringsområdet vil forlaget yderligere udnytte fordelene
ved at være tæt knyttet til en faglig
forening, der har medlemmer i alle
skoleformer over hele landet.
For at sikre kendskab til produkterne analogt og digitalt og medvirke til
deres udbredelse opbygges et netværk af testskoler og et ambassadør-

korps, der kan formidle vore intentioner, faglighed og kendskab til vores
produkter fx gennemkursaktiviteter.
Samtidig tildeles medlemmerne gratis licens til vore digitale udgivelser
til eget brug.
Produkterne bliver tillige markedsført på diverse udstillinger og messer
som fx skolebogsmessen i Århus,
Danmarks Læringsfestival, KL’s
skolerigsdage, skolelederforeningens
årsmøder og på kurser i samarbejde
med Centre for Undervisningsmidler
over hele landet.
Endelig bliver udgivelserne annonceret i relevante tidsskrifter og blade
samt på sociale medier.
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Aktiviteter
Nye aktiviteter 2018 - 2021
Aktiviteter af samme karakter som
nævnt ovenfor vil fortsætte i den
efterfølgende periode, blandt andet
i forbindelse med lancering af nye
scenarier og i forbindelse med
opbygningen af platformen Matematikkens Univers, der på sigt skal
indeholde alle vore digitale produkter.
Forfattergrupper er fortsat i gang
med at udvikle såvel digitale som
analoge udgivelser, som skal indgå i
Portalen Matematikkens Univers.
På sigt skal de dække hele skoleforløbet, dagtilbud, ungdomsuddannelser samt voksenundervisning.
I løbet af 2018 er CAS-programmet MatematiKan tilgængelig i en
Sky-version. Tillige er ABACUS
analog og digitalt til 4.-6. klassetrin
klar til markedet.

Brugerinddragelse bliver et omdrejningspunkt med henblik på at
udvikle brugerflader og øge programmernes funktionalitet.
Der er planer om at udgive flere
temabøger målrettet elever og etablere nye forfatterkurser for at sikre
rekruttering.

www.dkmat.dk
Forlaget Matematik ApS
mat.forlag@dkmat.dk
www.dkmat.dk
Tlf. 8659 6022
Telefontid
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 15.00
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Bestyrelsen
Find bestyrelsen på
http://dkmat.dk/kontakt/

Leder af forlaget
Direktør
Jørgen Korsgaard
Firkløvervej 14
8240 Risskov
jk@dkmat.dk
Administrativ leder
Lone Krag
Forlaget Matematik
Hæderlighedsgyden 6
Nordby, 8305 Samsø
mat.forlag@dkmat.dk

