Inbjudan

till medverkan i utbildningsdagar för kommunala matematikutvecklare
enligt bifogad sändlista

Bakgrund

Myndigheten för skolutveckling, MSU, har av regeringen fått i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att
höja kvalitén i matematikundervisningen i landet (Regeringsbeslut 111:8, U 2006/564/G). Syftet är att långsiktigt
bredda medvetenheten om matematikens betydelse och nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning i linje med Matematikdelegationens förslag till handlingsplan (SOU2004:97). Huvudfokus är kompetensutveckling av redan verksamma lärare. Stöd skall ges till kommunala matematikutvecklare. Regeringens
förväntningar är att dessa skall
– genomföra lokalt utvecklingsarbete och
– i övrigt fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial.
I ett inledande skede riktas insatserna till lärare i förskolan och grundskolan. Målsättning är att det under 2006
skall finnas minst en matematikutvecklare i varje kommun.
MSU har givit Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet ansvar för att under läsåret 2006/07 genomföra tre konferensomgångar för kommunala matematikutvecklare i var och en av MSU:s
fem regioner. Uppdraget bygger på den kartläggning MSU gjorde i maj 2006 i samarbete med NCM samtidigt med
erbjudan om kompetensutvecklingsinsatser i matematik (Dnr 2006:339).
För den aktuella satsningen finns en särskild webbplats matematikutvecklare.se med bakgrund, motiv, information och dokumentation från hittills genomförda konferensdagar i omgång 1.

Inbjudan

Till första dagen i konferensomgång 2 i er region, den 7 februari 2007, inbjuder vi härmed 1–3 representanter från
regionala utvecklingscentra, RUC, och lärarutbildningar vid regionens lärosäten att medverka och berätta om
vilket stöd i matematik som respektive RUC/lärosäte kan erbjuda matematikutvecklarna/kommunerna. Utbildningsdagen är förlagd till Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.
Varje lärosäte och tillhörande RUC erbjuds ett gemensamt utrymme på 45 minuter för att berätta om verksamheten inom det aktuella området. Vilka aktiviteter pågår i matematik? Vilka planeras till exempel med hjälp av
de medel som flertalet RUC nyligen erhållit i överenskommelser med MSU? Möjligheter ges också för RUC/lärosätena att informera om det aktuella stödet på webbplatsen matematikutvecklare.se.
Efter de olika presentationerna ges tillfälle till gruppdiskussioner mellan på konferensen deltagande matematikutvecklare och företrädarna för regionens RUC/lärarutbildningar. Presentationer och tillhörande gruppdiskussioner är planerade till efter lunch den 7 februari.
Program för båda dagarna kommer att skickas ut i mitten av januari och läggs då ut på matematikutvecklare.se
Intresseanmälan görs senast den 12 januari 2007 direkt till projektledaren Jesper Boesen som också svarar på
eventuella frågor.
E-mail: jesper.boesen@ncm.gu.se
Telefon: 031 773 69 68. Från och med 4 januari 2007: 031 786 69 68
Jesper kommer att ta kontakt med alla som anmäler intresse för att medverka och då diskutera de praktiska detaljerna.

Välkomna med er intresseanmälan!
Bengt Johansson, den 15 december 2006
Föreståndare
Nationell centrum för matematikutbildning, NCM
Göteborgs universitet

Sändlista
Ansvariga för lärarutbildningen vid
Högskolan i Borås
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Regionala utvecklingscentra, RUC (motsvarande)
Centrum för skolutveckling
Högskolan i Borås
GRUC - Göteborgsregionens utvecklingscentrum
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Enheten för lärarutbildning
Högskolan Halmstad
RUC
Högskolan Trollhättan/Vänersborg, Högskolan Väst
Box 936

