


Projekt ”Etablering af netværk …”UVM

UVM forventer, at:

 Netværket er etableret som et nationalt netværk bestående af primært 
matematikvejledere og andre ressourcepersoner på landets folkeskoler. 

 Der er etableret lokale undernetværk – gerne på regionalt og så vidt 
muligt også kommunalt niveau. 

 At der indgår matematikvejledere, ressourcepersoner eller lign. fra mindst 
50 pct. af landets folkeskoler i netværket.

 Der er udviklet en levedygtig organisering med sekretariatsmæssig 
understøttelse af netværket.

 Netværk og understøttende organisering er etableret i foråret 2014 og 
bliver konsolideret i løbet af skoleåret 2014/2015.

 Der før skolestart 2014 er udviklet en webbaseret platform til formidling 
og kommunikation til og mellem netværk (eventuelt som en udvidelse af 
eksisterende platforme i UVMs regi).



Det nationale netværk

 August 2014  

 ca. 500 medlemmer fordelt på 
410 skoler.

 August 2015 

 ca. 860 medlemmer fordelt på 
620 skoler.

 August 2015 

 94 kommuner er repræsenteret.
 Fanø, Læsø, Samsø og 

Vallensbæk



Det nationale sekretariat



Om DMN regional

•Netværket

•Netværksrådet

•Netværkssekretariatet

(Trebanderne)



Status på medlemmer

103/265

170/530

97/225

207/450

119/350

103/300



”Trebanderne”

– det regionale netværkssekretariat 



Kommuner med repræsentanter til de 

seks regionale netværksråd

26/29

16/17

15/15

6/9

8/11

10/17



Afholdte regionale vejlederdage

• DMN København – 24. nov. 90/180   deltagere  

• DMN Sjælland – 19. nov.  60/94     deltagere

• DMN Lillebælt – 6. januar 60/91     deltagere

• DMN Syddanmark – 4. februar 60/75     deltagere

• DMN Midtjylland – 13. nov. 140/157 deltagere 

• DMN Nordjylland - 4. februar. 75/71     deltagere

• Tilbagemelding: Stor interesse og nysgerrighed – og 

udtalt behov for at have sparring.



SkoleKom-konference

Noget 

andet og 

mere??



Informations - website



DMN Webinar – fra forskning til praksis



Opsamling

• Projektets forventningerne til omfanget af deltagelse i 

netværket synes at være opfyldt.

• Matematikvejlederne har bakket op om etableringen og 

der har været mange tilkendegivelse om ønsket og 

behovet for en vidensdeling af denne karakter.

• Samarbejdet på tværs af organisationer og institutioner 

har kaldt på udfordringer.

• Kommunikationsplatformen fungerer men bør 

videreudvikles og forbedres.

• Frivillighed og idealisme gør det ikke alene – der brug for 

betalte arbejdsfunktioner for at få det til at fungere.



Da vi startede,…..



Vi skal fejre 

jeres indsats 

med et 

ordentligt 

brag


