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KREATIV MATEMATIK
Fortbildning för lärare Fk - 6 | SELMA Spa Sunne | 31 okt - 1 nov 2016

Föreläsare:
Eva Björklund
Lärare och läroboksförfattare
från Göteborg som vill
inspirera till matematikdidaktisk utveckling genom
pedagogiska
klassrumsövningar.
Pia Agardh och Josefine
Rejler
Pia och Josefine genomför
kurser i Singapore
Mathmetoden, en
internationellt framgångsrik
metod, för lärare och
skolledare.
Ida Heiberg Solem och
Bjørn Smestad
Lektorer vid Högskolan i Oslo.
Ida är bland annat medförfattare till böckerna Det
matematiska barnet och Tal
och tanke, Fk - år 3. Bjørn är
tillsammans med Ida författare
till Tal och tanke, år 4-6.

Inspiration i höstmörkret!
I höst är det återigen dags för två utbildningsdagar på temat
kreativ matematik. Som deltagare får du gå på inspirerande
föreläsningar och workshops som är verklighetsförankrade
och kopplade till styrdokument och aktuell forskning.
Tillsammans med andra lärare och några av landets ledande
matematikdidaktiker kommer du att få ta del av många
konkreta övningar som du direkt kan använda i klassrummet.
Det är femte gången Dividera Mera arrangerar detta mycket
uppskattade fortbildningstillfälle!
Mer information hittar du på nästa sida.

Camilla Bedroth
Läromedelsutvecklare som
samarbetar med finska
läromedelsförfattare och som
bidragit till den svenska
versionen av läromedlet
Favorit Matematik.

DIVIDERA MERA

Välkommen med din anmälan!

Janne Ekelöf, tel 0706-74 98 16

divideramera@telia.com
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Föreläsare:
Tider:
Bengt Drath
Har många års erfarenhet som Ma/NO-lärare i
grundskolan samt som lärarutbildare
och fortbildare vid Högskolan i Skövde.

Kursstart måndag 31 oktober kl 11. Incheckning
från 9.30.
Kursavslutning tisdag 1 november kl 15.00.

Janne Ekelöf
Driver utbildningsföretaget Dividera Mera och är
tillsammans med Kristina Wallin initiativtagare till
fortbildningskurserna i Kreativ Matematik.
Christin Ribbe Anvreten
Christin är mellanstadielärare och NT-utvecklare i
Sunne.
Maria Hilling-Drath
Mellanstadielärare från Skövde med mångårig
erfarenhet.

Logi:
SELMA SPA ingår i kursavgiften.
Vill du komma redan på söndagen bokar och
betalar du själv en extranatt,
ring på telefon +46-565-166 00 eller gå in på
www.selmaspa.se
Kursavgift: 3 995 kr exkl. moms. I priset ingår
dubbelrum (tillägg för enkelrum 200 kr), tillgång
till spa, lunch, fikabuffé, trerätters middag dag 1,
ekologisk frukost, lunch och fikabuffé dag 2.
Faktura skickas när anmälan mottagits.

Mia Lindström
Mia är lärarutbildare vid Karlstads universitet och
har tidigare arbetat som lärare i årskurs 1 - 6 i
Sollentuna kommun. Hon är också
läromedelsförfattare till digitala verktyg.

Anmälan är bindande. Deltagarplatsen kan
överlåtas till en kollega.

Anmälan gör du via:
https://goo.gl/EzPEKS

Lena Bjuresäter
Arbetar med utbildning, handledning och
teambuilding på företag och skolor.
Kristina Wallin
Kristina är lärarutbildare vid Karlstads
universitet och har tidigare arbetat i många år
på olika stadier inom den svenska skolan.

Utställningar:
Grundfunktioner och spännande nyheter i
SMART Board visas, bland annat SMART Math.

Fler programpunkter kan tillkomma.
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