
Nationale konference 2019 



Det nationale netværk

• August 2014  ca. 500 medlemmer 
fordelt på 410 skoler.

• August 2015 ca. 860 medlemmer 
fordelt på 620 skoler.

• August 2016 ca. 1000 medlemmer 
fordelt på 728 skoler 

• August 2017 ca. 1150 medlemmer 
fordelt på 772 skoler. 

• August 2018 ca. 1250 medlemmer for 
delt på 852 skoler

• August 2019 ca. 1310 medlemmer 
fordelt på 874 skoler



Matematikvejledere  fordelt på regioner
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”Trebanderne” - regionalt netværkssekretariat 



Aktiviteter i regionerne 

Region Forum Omfang Deltagelse

Nordjylland Regionsrådet 4 møder med 
hvert sit tema

Stor 

Regionale 
netværk

Vejlederdag 90/165  (55%)

Midtjylland Regionsrådet aflyst

Regionale 
netværk

Vejlederdag 125/262 (48%)

Sydjylland Regionsrådet 1 møde 50

Regionale 
netværk

Hvert andet år 55/179 (31%)



Aktiviteter i regionerne 

Region Forum Omfang Deltagelse

Lillebælt Regionsrådet 2 møder stor

Regionale 
netværk

nationale 
konferencedag 

Sjælland Regionsrådet 2 møder Stor til middel

Regionale 
netværk

Vejlederdag 94/190  (50%)

København Regionsrådet 2 møder Middel

Regionale 
netværk

Vejlederdag 90/284 (32%)



Øget kommunalt netværksarbejde 

Region Netværks-
Kommuner
(estimat)

Antal
kommuner

Nordjylland 9 11

Midtjylland ? 19 (20)

Sydjylland 7 8

Lillebælt 9 11 (13)

Sjælland 14 17

København (8) 29



Hvad sker der efter SKOLEKOM lukker?

• Tilmelding og 
information vil køre 
fortsat uhindret 
nedlukningen

• Den fortsatte dialog?

• Arkivering?



Vores website



Nyt nationalt center for matematik

•Undervisningsministeren har besluttet at oprette et 
”Nationalt center for udvikling af 
matematikundervisning”, der har til formål at 
understøtte og bidrage til en forbedring af 
matematisk dannelse og matematikundervisning på 
tværs af dagtilbud, grundskoler, gymnasiale 
uddannelser og erhvervsuddannelser. Centret skal 
medvirke til at styrke børn og unges færdigheder, 
viden og kompetencer i matematik. 



Opgave

• Formidling af forskning og viden om matematisk 
dannelse og matematikdidaktik til pædagogisk 
personale, matematiklærere og fagpersoner på tværs af 
dagtilbud og uddannelsesområder bliver en central 
opgave for centeret, således at der sikres en stærk 
kobling til og understøttelse af praksis, herunder også 
igennem understøttelse af faglige netværk.

•Centrets virke skal overordnet omfatte to 
hovedfokusområder:   
• Formidling 
•Netværk 



En enkelt ret linje skal dele det blå i to lige 
store dele 



Giv en hånd 


