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Hvor mange er vi?
• August 2014 ca. 500
medlemmer fordelt på 410
skoler.

6. Nationale konference 2020

• Primo september 2020
1393 medlemmer fordelt
på 839 grundskoler

Det svarer til ca. 75% af alle folkeskoler og ca. 10% af friskoler/efterskoler
(2019 UVM)

Medlemmer fordelt på regioner

Regionsrådene med
kommunerepræsentanter
1 – 2 repræsentanter/
kontaktpersoner fra stort set alle
kommuner i Danmark dog undtaget
• Gribskov
• Struer
• Lyngby-Taarbæk
• Furesø
• Læsø
• Fanø
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320

220

196
132

Rengøring efter skolekom

Matnet.dk
Se den liste du har fået.
Korriger oplysningerne
på de personer I
genkender og giv os
besked – eller kontakt
dem så de laver en
opdatering.

• Klik her for tilmelding
• Du vil indenfor 14 dage få en bekræftelse på dit medlemskab af DMN
gennem din mail, samt yderligere informationer om fx adgang til facebookgruppen.
• Ønsker du at afmelde dig DMN – Danmarks Matematikvejleder Netværk,
sender du en mail til DMNs sekretariat kom@pha.dk, som sørger for at slette
dig fra netværkets medlemsliste.
• Er du allerede medlem af DMN men har ændringer i dine kontaktinfo, så kan
du opdatere dem her

Opdatering af vores database

• Klik her for at opdatere kontaktinfo

… også hvis du flytter skole …

Hvis du kender nogen af disse så hjælp os med en opdatering.
Fornavn(e)

Efternavn

Arbejdsmail

Skole

Kommune

Jonas

Juul Hansen

jonas.juul.hansen@skolekom.dk

Sjælsøskolen

Rudersdal Kommune

Anette Winding

Madsen

anette.madsen@skolekom.dk

Risskov Skole

Århus Kommune

Anette Uhrenfeldt

Nielsen

anette.uhrenfeldt.joergensen1@skolekom.dk

Saltum Skole

Jammerbugt Kommune

Anette

Vestergaard

anette.vestergaard3@skolekom.dk

Snedsted Skole

Thisted Kommune

GDPR henvendelse om tilladelse til bringe de kommunale repræsentanter
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”Trebanderne”
Det regionale netværkssekretariat

Kommunikation
Bemærk
FACEBOOK
GRUPPEN
DMN Danmark

En vækst inden
for de sidste et –
to år
556 medlemmer

ARKIVERING ???

Aktiviteter i regionerne
Region
Forum
Nordjylland Regionsrådet

Midtjylland

Syddanmark

Aktiviteter i regionerne

Omfang
Heldagsmøde
1 møde udskudt

Regionale
netværk
Regionsrådet
Regionale
netværk

Vejlederdag

Regionsrådet
Regionale
netværk

1 møde

Ja

Nej
11/58

81%

19%

Svarprocent på 58/92 - 63%

Region
Lillebælt

80

Mailkorrespondance
Vejlederdag
50
50

Vejlederdag skubbet til 2021

Har din kommune et fungerende
netværk for kommunens
matematikvejledere? Ja eller nej.
47/58

Deltagelse
stor

Sjælland

København og
Nordsjælland

Forum
Regionsrådet

Omfang
Deltagelse
1 møde afholdt
Stor
1 møde udskudt

Regionale
netværk

nationale
konferencedag

Regionsrådet

2 møder

Regionale
netværk

Vejlederdag

Regionsrådet

2 møder

Regionale
netværk

Vejlederdag

Middel til stor
60
Middel
41

En konsensus om matematikvejlederrollen?

Brøndby
Fredensborg
Frederikshavn
Greve
Holstebro
Hørsholm
Ikast-Brande
Rebild
Skanderborg
Vordingborg
Ærø
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Et tydeliggjort bindeled mellem
teori og praksis

Videreudvikling af fagteamet
Top down

What does it take to support
mathematics teachers' development
of ambitious and equitable
instructional practices on a large scale.

Danmarks Matematikvejleder Netværk
Kommunalt, regionalt og nationalt

MIST projektet
 MIST stands for Middle-school

Mathematics and the Institutional
Setting of Teaching.

https://peabody.vanderbilt.edu/departments/t  Over 300 000 elever med lærere
l/teaching_and_learning_research/mist/
fra 2007 - 2015

Bottom up

Videreudvikling af fagteamet

Videreudvikling af fagteamet

Effektive når samarbejdet

”… det blev mere og mere klart, at
lærernes vision og deres syn på
deres elevers matematiske
kapacitet formede deres praksis i
signifikant måde ”

• er struktureret, fokuseret på elevers læring
og er forbundet med lærernes daglige liv ”
• indeholder omformningen af de ”store ideer”
til den komplekse daglige virkeligheder og
rammer - som supplerer lærers ”sensemaking

• ”Der er meget forskning som
dokumenterer at elevers
præstationer øges på skoler hvor
lærerne deltager i et professionelt
samarbejde” men …. ”Vi fandt ud af,
at etablering af et effektivt
lærersamarbejde, der havde
potentialet til at støtte lærernes
udvikling…. skete relativt sjældent. ”

• inddrager matematikundervisningscoaching
• foregår på baggrund af tillid og gensidighed
• både indeholder et ”hvordan” og et ”hvorfor”
• er rammesat og organiseret
hensigtsmæssigt på den enkelte skole

11. september 2020
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Videreudvikling af fagteamet
74 teams
0%
8%
35 %

24 %

8%

24 %

11. september 2020
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