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Nyhetsbrev från matematikutvecklaren och
mattementorn
Vad hände hösten 2010?
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• Mattepiloter i Förskolan Nyhet!
I dagsläget har 60 medarbetare anmält intresse för att vara
Mattepilot. Första mötet är ti 22 feb 2011 kl.16.30-18 på Mdh.
Mattepiloternas uppdrag:
- deltaga i möten 2 ggr per år med mattementorn och
matematikutvecklaren
- sprida information på egna enheten om aktuella utbud och
nyheter i matematik
• Västeråsmatte
Etapp 1, 2 och 3 genomförda. Ca 30 avdelningar deltog vid
varje etapp. Lottdragning och prisutdelning sker efter varje
etapp och kan följas direkt via
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http://www.ustream.tv/channel/skiljeboskolans-ida-s-mediacenter

Vinnare Etapp 1 är avd. Fjärilen på Villebrådets förskola
Vinnare Etapp 2 är avd. Boet på Håkantorps förskola
Mattementor Ingela Viksell-Raza tar alltid kontakt med
vinnaren för överenskommelse om prisutdelningen.
Dragning i Etapp 3 sker 13 jan kl.13. Etapp 4 uppgifterna
skickas ut i januari 2011.
• Utematte på förskolan, workshop på Djäkneberget
Trots regn och rusk deltog 60 medarbetare med glädje och
entusiasm. Tack till Anna Granklint, Elena Soubbota Åsberg,
Pia Silver samt Ingela Viksell Raza som medverkade.
• Jämföra, sortera – tillsammans reflektera
föreläsning med Anna Kärre Fullbokat! Intressant och
lärorik
föreläsning med många praktiska tips. Utvärdering visar på
en
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önskan om repris så fler får möjlighet höra Anna Kärre.
• Inventeringsenkät Vi har fått in enkäten och
sammanställning pågår.
• Referensgruppen Förskolan har haft 4 möten under ht
2010.
Vid ett tillfälle visade Elena Soubbota Åsberg sitt material
”Familjen Geometri” www.bokus.se
Nästa möte är 9 feb 2011 kl.8.30-10
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Förskolan har en referensgrupp i matematik.
ÖST

Mona Lundh

enhetschef Bjurhovda förskolor

Katharina Åhlund

enhetschef Lillängens förskolor

Birgitta Lundmark
Skiljebo förskolor
Malin Bektas
Skiljebo förskolor
Elena Soubbota Åsberg Irsta förskolor
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VÄST

Anna Granklint
Inger Axelsson
Pia Silver
Siv Carrass

Lövängens skolor
Bäckby norra förskola
Trollbackens skolor
enhetschef Håkantorpsskolan

NORR

Karitha Lindh
Sirkka Lipponen
Mariann Jolerus

Rönnby förskola
Rönnby förskola
enhetschef Norra Grytas förskolor

≠

Vi erbjuder också:
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Råd och stöd till enskilda förskolor
Medverkan vid föräldramöten och personalmöten
Pedagogiska caféer kring matematik
Enskilda studiedagar och föreläsningar

Vid frågor kontakta
matematikutvecklare Helena Lilja
helena.lilja@vasteras.se
eller
mattementor Ingela Viksell-Raza

tel. 021-39 34 16
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ingela.viksell.raza@vasteras.se

tel. 021-39 34 35

