
22. oktober 2020
Matematisk 
opmærksomhed 
hos de yngste
Konference for pædagogisk 
personale i daginstitutioner og 
forvaltninger.
Med de styrkede pædagogiske læreplaner 
skal der sættes fokus på matematisk op-
mærksomhed i daginstitutionerne. 

Forlaget Matematik giver med denne kon-
ference et bud på, hvordan matematisk 
opmærksomhed skal forstås og giver prak-
tiske eksempler på aktiviteter til daglig-
dagen for de 3-6-årige.

Konferencer og kurser 2020-2021
Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget MATEMATIK afholder konferencer for 
forskellige målgrupper. Foreningens sensommerkursus afholdes over to dage i 
tilknytning til Vejlederkonferencen. Konferencerne foregår i Odense Congress Center.

Læs mere 
og tilmeld dig på

DKmat.dk

25. november 2020
Matematik 
med it
Konferencen sætter fokus 
matematik med it med oplæg 
og workshops.

Oplæg vil behandle for og imod brugen af 
it-værktøjer i matematik. Hvad siger læse-
planen, og hvordan sikrer vi, at elevernes 
it-kompetencer står mål med folkeskolens 
prøver. Workshops vil handle om konkrete 
it-værktøjer på flere niveauer.  

Kurser
Hvis I har ønsker om lokale kurser 
for jeres skole alene, i samarbejde 
med flere eller en hel kommune 
kommer vi gerne ud til jer. 

Henvendelse til Forlaget MATEMATIK 
på telefon 8659 6022 eller på 
mat.forlag@dkmat.dk. 

Telefon 8659 6022    
mat.forlag@dkmat.dk    

www.dkmat.dk
Konferencer målrettet 
de enkelte trinforløb
Vi sætter med denne række af 
konferencer fokus på en under-
søgende og eksperimenterende 
undervisning. 
De enkelte konferencedage vil tage ud-
gangspunkt i de forskellige trinforløb, men 
det gennemgående tema vil være det sam-
me. Oplæg og workshops vil give forslag 
til, hvordan undervisningen kan ændre sig 
mod en mere undersøgende og eksperi-
menterende tilgang, som flere forsknings-
projekter har påvist at have positiv effekt 
på elevernes faglige trivsel.

3. februar 2021
Indskolingskonference 
Målgruppen er matematiklærere i 
indskolingen, børnehaveklasseledere,
skole- og SFO-pædagoger.

10. marts 2021
Mellemtrinskonference
Målgruppen er matematiklærere på 
mellemtrinnet og skolepædagoger.

14. april 2021
Udskolingskonference
Målgruppen er matematiklærere i 
udskolingen – herunder 10. klasse.



25. september 2020 
Matematikkens Dag
Konferencen er en optakt til skolernes 
arbejde med årets tema på Matematik-
kens Dag 2020 ”Matematik og sport”. 
Matematikkens Dag afholdes torsdag 
den 12. november 2020.
På konferencen vil der være flere oplæg med 
tilknytning til årets tema, og i workshops får lærer-
ne yderligere ideer og eksempler på arbejdet med 
temaet.

Det store materiale i bogen giver forslag til spæn-
dende undervisning og aktiviteter dels i ugerne op 
til Matematikkens Dag dels på selve dagen eller 
senere i skoleåret.

Læs mere og tilmeld dig på

DKmat.dk

10. - 11. september 2020
Sensommerkursus
Matematik med glæde
– altid til tiden
Danmarks Matematiklærerforening inviterer til 
sensommerkursus i forlængelse af vejlederkonfe-
rencen fra torsdag d. 10. september kl. 16.00 til 
fredag d. 11. september kl. 16.30. 
Det er muligt kun at deltage fredag.

10. september 2020 
Vejlederkonference
Formålet med konferencen er at give 
skolens matematikvejledere/matematikansvarlige 
redskaber, kompetencer og indsigt, så de kan med-
virke til at styrke matematiklærernes faglige og 
didaktiske kompetencer. 
Konferencen skaber rammer for vidensdeling kom-
munalt, regionalt og nationalt ved at udbygge organi-
seringen af landets matematikvejledernetværk. 
Konferencen vil prøve at tegne et billede af, hvor 
matematik som skolefag bevæger sig hen, og hvordan 
vi selv kan medvirke til at styre udviklingen. 

Programmet omfatter blandt andet
• Forskning og viden – nationalt 
 og internationalt 

• Sammenhænge i matematikunder-
 visningen mellem skole og 
 ungdomsuddannelse 

• Information om projekter i andre dele af landet

• Styrkelse af matematikvejlederens rolle 

• Netværksdannelse mellem 
 matematikvejledere

Aktiviteter til årsplanen i matematik
Aktivitet   Tidspunkt  Målgruppe

Nordisk matematikkonkurrence  November 2020 til juni 2021   8. klasse

Matematikkens Dag  Torsdag d. 12. november 2020  0. - 10. klasse

Pengeuge   Uge 11, 15. - 19. marts 2021  7. - 9. klasse

Kænguruen   Torsdag d. 18. marts 2021  4. - 7. klasse

Den lille kænguru   Torsdag d. 18. marts 2021  2. - 3. klasse

Med bogen og de tilhørende materialer, events og 
konkurrencer sætter Danmarks Matematiklærer-
forening og foreningens kredse fokus på den mate-
matik, der kan udledes af dette års tema. 


