Indbydelse til alle skoler
Til skolelederen og den matematikansvarlige/matematikvejlederen

Matematikvejlederkonference

Torsdag den 10. september 2020 i Odense Congress Center
Kom til Odense og bliv inspireret i det nationale faglige fællesskab på den
7. nationale Matematikvejlederkonference! Konferencen er for matematikvejledere og lærere med tilsvarende funktioner fra alle landets skoler samt
inviterede gæster.
Danmarks Matematiklærerforening (DMLF) indbyder til den 7. nationale konference for matematikvejledere samt lærere med tilsvarende funktioner på skolerne foruden kommunernes matematikkonsulenter. Konferencen tilrettelægges af et konferenceudvalg bestående af deltagere fra det nationale
sekretariat for DMN, CFU og Danmarks Matematiklærerforening.
Konferencen afholdes torsdag den 10. september 2020 kl. 9.00 - 17.30 i Odense Congress Center,
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Der er mulighed for efterfølgende at deltage i konferencemiddag og
Danmarks Matematiklærerforenings Sensommerkursus 2020.

Formål

Formålet med konferencen er at give dig, der er
matematikvejleder/skolens matematikansvarlige,
redskaber, kompetencer og indsigt, så du kan
medvirke til at styrke dine kollegaer/matematiklærernes faglige, matematikdidaktiske- og
matematikpædagogiske kompetencer. Det sker
ved at præsentere dig for den fremmeste og
mest aktuelle fagdidaktiske viden såvel nationalt
som internationalt. Det sker også ved at give dig
mulighed for erfaringsudveksling og kontakter
på tværs af landet. Kontakter og viden, der kan
inspirere til drøftelse i fagteamet til nye udviklingshorisonter på skolen eller i kommunen.

Oplæg på konferencen
• Curiosity doesn’t always kill the cat
• Dynamisk geometri og ræsonnementskompetencen
• Nyt fra Undervisningsministeriet
• Status og fremtid for matematikvejledernetværket DMN
• Om det nye nationale center for udvikling
af matematikundervisning (NCUM).
• Hvad menes der med tidlig algebra?
• Matemusik

Tilmelding og deltagerbetaling
Det er fortrinsvis en indbudt konference. Det
betyder, at såvel indhold og form er målrettet
lærere med matematikvejlederlignende funktioner eller som har konsultative, uddannelsesmæssige eller forskningsmæssige relationer til udvikling af matematikundervisningen i Danmark.
Tilmelding sker på www.dkmat.dk
Tilmeldingsfristen er fredag den 7. august 2020.
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Konferencen havde i 2019 stor søgning og der
var store udfordringer med at imødekomme alle
tilmeldinger. Det er derfor en god ide at tilmelde sig før skolernes sommerferie.

Pris

Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 1595,pr. deltager inklusiv konferencematerialer samt
fuld forplejning under konferencen. Alle priser
er eksklusiv moms.

www.dkmat.dk

www.matnet.dk

Forlagsudstillinger

Der vil hele dagen være mulighed for at orientere sig i undervisningsmaterialer fra flere forlag.
Der er indrettet stande, hvor forlagene udstiller
og præsenterer deres materialer. Der vil være
forlagsmedarbejdere på standene.

Andre oplysninger
Transport

Deltagerne betaler selv for transport til og fra
konferencen.
Der er buskørsel mellem Odense Banegård og
Odense Congress Center (OCC) fra Banegårdspladsen, hvor der også er mulighed for at tage taxa.
Busruter og -tider kan ses på www.Fynbus.dk

Konferencemiddag og socialt netværk
Som afslutning på konferencen kan du tilmelde
dig en 2-retters konferencemiddag inklusiv to
glas vin, kaffe og sødt.
Prisen er kr. 550,- eksklusiv moms.

Tilmelding sker sammen med tilmelding til konferencen på www.dkmat.dk
Beløbet betales samtidig med betalingen for
deltagelse i konferencen.
Se også muligheden for tilmelding til
Sensommerkursus i forlængelse af konferencen!

Overnatning

Det er muligt at bestille værelse forud for og
efter konferencen for de, der måtte ønske dette.
Prisen for en enkelt overnatning i enkeltværelse
er kr. 800,- og for dobbeltværelse kr. 1100,-.
Bestilling af værelser sker ved direkte henvendelse
til Odense Congress Center på telefon
65 56 01 00 eller på mail occ@occ.dk

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til denne indbydelse sendes til
Danmarks Matematiklærerforening på
mat.forlag@dkmat.dk eller på telefon 86 59 60 22
På vegne af
Danmarks Matematiklærerforening
Jens Peter Christensen/Jørgen Korsgaard

Matematik med glæde

DKmat.dk

Konference for matematikvejledere
og andre resursepersoner
10. september 2020 i Odense Congress Center
www.dkmat.dk

www.matnet.dk

Program for konferencen
09.00-09.30

Kaffe og ankomst

09.30-09.45

Velkomst
Danmarks Matematiklærerforening

09.45-10.45

Curiosity doesn’t always kill the cat
Secondary Coordinator Charlie Gilderdale, University of Cambridge, NRICH
Mathematics Project, Centre for Mathematical Sciences

Charlie Gilderdale

We know that good mathematicians are not only good at answering questions they are good at asking questions, experimenting with examples, conjecturing,
looking for connections, and finding new ways of applying familiar ideas.
The NRICH website nrich.maths.org offers thousands of free mathematical resources for school students and teachers. We believe that:
·
People are naturally curious about mathematics.
·
Gaining mathematical understanding is intrinsically satisfying.
·
Everyone should have the opportunity to grapple with problems that they
do not yet know how to solve
This presentation is intended for teachers wanting to create a culture of enquiry
in their classrooms, and will focus on how we can enrich students’ learning
experience. We will consider strategies and resources that can be employed to
encourage students to work and think like mathematicians.

10.45-11.00

Tid til spørgsmål og refleksion

11.00-11.15

Pause

11.15-12.00

Dynamisk geometri og ræsonnementskompetencen
Ph.d. studerende Ingi Heinesen Højsted, Læreruddannelsen Forskning og
Udvikling KP

Ingi Heinesen
Højsted

12.00-13.00

Hvilke potentialer er der ved tegnefladen i et dynamisk geometriprogram, når
elever skal udvikle deres ræsonnementskompetence? Dette spørgsmål undersøger jeg i et igangværende ph.d. projekt med det formål, at afdække potentialer
og skabe viden om, hvordan undervisning kan designes, hvis potentialerne skal
udnyttes. Derudover undersøger jeg, i hvor høj grad GeoGebras potentialer aktuelt bliver anvendt i udskolingens matematikundervisning. Jeg vil bl.a. fremlægge
de resultater, jeg har indsamlet, og diskutere muligheder for at anvende disse i
praksis.

Frokost
Programmet fortsætter på næste side
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Program for konferencen fortsat
13.00-14.30

www.matnet.dk

Markedsplads og to diskussionsgrupper
Her finder du en ’buket’ af tiltag fra hele landet beskrevet af personer, der
har været tæt på processen i de enkelte tilfælde. Det vil være muligt i små
tidsforløb af 10 - 15 minutter at lade sig inspirere og at nå mange stande på
Markedspladsen.
Her kan man få en dialog med dem, der står ved standen, stille spørgsmål og
lytte til de erfaringer der fremsættes - måske med lyst til yderligere kontakt og
kommunikation. Der udarbejdes særligt program for de stande, der vil være
på Markedspladsen. Dette program udsendes sammen med deltagerlisten til
deltagerne på konferencen ca. 8 dage før konferencen afholdes.
Som noget nyt tilbydes der to diskussionsgrupper, hvor du sammen med andre
matematikvejledere på tværs af landet kan drøfte centrale problemstillinger
knyttet til funktionen matematikvejleder. Tilmelding foregår på dagen - se videre i det tilsendte program.

14.30-14.50

Nyt fra Undervisningsministeriet
Anne Krab Harholt, Læringskonsulent for matematik i Børne- og
Undervisningsministeriet

Anne Krab
Harholt

14.50-15.10

Der vil blive informeret om de seneste nyheder og tiltag inden for matematikfaget. Hertil vi der være en præsentation af læringskonsulenterne for matematik. De deltager i hele konferencen og der vil være mulighed for at kontakte
dem med konkrete spørgsmål og drøftelser.

Status og fremtid for matematikvejledernetværket DMN
Lektor Bent Lindhardt, leder af det nationale sekretariat,
Professionshøjskolen Absalon
På dagen vil vi gøre netværkets arbejde for det forgangne år op såvel nationalt
som regionalt. Vi vil derudover se på nye mulige fremtidige tiltag i netværket.

Bent Lindhardt

15.10-15.30

Om det nye nationale center for udvikling af
matematikundervisning (NCUM).
Lektor Morten Blomhøj, Roskilde Universitet

Morten Blomhøj

15.30-15.45

NCUM er oprettet af Børne og Undervisningsministeriet for at medvirke til
at udvikle matematikundervisning til gavn for børn og unge på alle niveauer i
uddannelsessystemet. Lederen af NCUM vil beskrive centrets nylige etablering,
opbygning og visioner knyttet til bl.a. formidling og netværk.

Kaffepause
Programmet fortsætter på næste side
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Program for konferencen fortsat

Deltagerne i salen
15.45-16.45

www.matnet.dk

Hvad menes der med tidlig algebra?
Thomas Kaas, lektor og ph.d. stipendiat og
Heidi Kristiansen, underviser og konsulent
Tidligere har algebra først og fremmest været forbeholdt de ældste klassetrin,
men i de nyeste læseplaner er algebra beskrevet som et fagområde, der spiller
en rolle allerede fra 1. klasse.

Thomas Kaas

I vores oplæg kommer vi ind på spørgsmål som:
Hvad er algebra?
Hvorfor hører det ikke kun til i udskolingen?
Hvordan kan matematiklæreren støtte eleverne i at udvikle algebraisk tænkning?
Vi bygger oplægget dels på forskningslitteratur og dels på vores eget udviklingsog forskningsprojekt om tidlig algebra i 2. og 3. klasse.
Vi kommer desuden med konkrete bud på aktiviteter til (tidlig) algebraundervisning.

Heidi Kristiansen

16.45-17.20

Matemusik
Jesper Ry, Musikskolechef i Haderslev kommune
Matemusik er udviklet i Haderslev Kommunale Musikskole i samarbejde med
kommunens pædagogiske center. Det er en sammensmeltning af fagene musik
og matematik.
Faget henvender sig fra 3. til 5. klasse og indeholder følgende matematiske
elementer: Brøkregning, sandsynlighedsregning og kombinatorik.

Jesper Ry

Matemusik bliver helt konkret og praksisnært præsenteret ved at undervise
forsamlingen. Der bliver mulighed for at lade sig inspirere af de materialer, der
er udviklet til faget.

Kursisterne til det efterfølgende Sensommerkursus deltager i dette
afsluttende indslag og den efterfølgende konferencemiddag.
17.20-17.30

Afslutning

18.00

Konferencemiddag

Husk tilmelding på dkmat.dk

Det er fortrinsvis en indbudt konference.

Det betyder, at såvel indhold og form er målrettet lærere med matematikvejlederlignende funktioner
eller som har konsultative, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige relationer til udvikling af matematikundervisningen i Danmark.
Tilmelding sker på www.dkmat.dk
Tilmeldingsfristen er fredag den 7. august 2020.
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
HUSK!
Du kan tilmelde dig og fortsætte dine matematikaktiviteter på Sensommerkurset 2020.

Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 1595,pr. deltager inklusiv konferencematerialer samt
fuld forplejning under konferencen.
Husk tilmelding til konferencemiddag á kr. 550,inklusiv to glas vin, kaffe og sødt.
Alle priser er eksklusiv moms.

Matematik med glæde

DKmat.dk

