
  
 
2011-06-09 

 
 
 

 

Barn- och utbildningskontoret 
Britt-Marie Zeylon 
Tel. 0372-78 94 28 
britt-marie.zeylon@ljungby.se 

Matematikutvecklare 
Gunnel Henriksson 
Eva-Gun Berglund, för kännedom 
 

 

 

     

POSTADRESS 
341 83  Ljungby  

BESÖKSADRESS 
Olofsgatan 9 

TELEFON 
0372-78 90 00 vx 

ORG NR 
212000-0670 

PLUSGIRO 
302 50-5 

E-POST 
barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se 

TELEFAX 
0372-78 94 39 

WEBBPLATS 
www.ljungby.se 

BANKGIRO 
156-0879 

 

Matematikutvecklare   
 
Uppdraget som matematikutvecklare är förlängt och pågår t o m 2011. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har fått ett statsbidrag för år 2011. Pengarna ska 
användas för elever i åk 1-3.  Det är önskvärt att vi i fortsättningsvis har kvar de lärare 
som har haft uppdraget som matematikutvecklare och kontaktperson. Samarbetet genom 
nätverk över områdesgränserna är mycket viktigt. Alla grundskolor i kommunen är 
representerade i nätverket för matematikutveckling. 
 
För materiel avsätts 100 000 kronor för hela kommunens elever i åk 1- 3. Pengarna ska 
användas för inköp av litteratur och liknande i svenska och matematik. Pengarna finns 
på ett projektkonto på förvaltningen (hos mig) och disponeras efter samråd med 
matematik – och språkutvecklare.  
 
Satsningen ska leda till att höja kvalitén i matematikundervisningen i kommunen. 
Rapporter och studier har visat att elevernas kunskaper i ämnet har försämrats.  
 
Syftet med matematiksatsningen nationellt är att långsiktigt bredda medvetenheten om 
bl a matematikens betydelse. Satsningens huvudfokus är att kompetensutveckla redan 
verksamma lärare. De lokala matematikutvecklarna förväntas ge information, 
genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägledare till forsknings- och 
annat material i ämnet matematik.   
 
Läsa-skriva-räkna-pengarna är i första hand riktade mot åk 1-3, med syfte att höja 
måluppfyllelsen i basämnena. Medlen kan även i begränsad omfattning användas till 
elever i åk 4-10 i behöv av särskilt stöd. 
 
Utvecklarnas uppdrag innebär att: 
 
På sikt är det meningen att ämnet ska knytas ihop från förskola och grundskola till 
gymnasium.  
För detta uppdrag finns 70% av tjänst att fördela av rektor mellan Eva Söderholm och 
Linda Stenkilsson under 2011. Förslagsvis; Eva Söderholm 40 %, Linda Stenkilsson 20 
% och 10 % för vikarier/övriga kostnader.  



  
 

  
 
 
 
 

 

 

   

 

Nedsättning i tjänst för matematikutvecklare har rektor Gunnel Henriksson ansvar för. I 
beloppet ska även inräknas omkostnader i samband med resor (till och från kurser och 
konferenser), om rektor inte väljer annorlunda.  
 
På förvaltningen är Britt-Marie Zeylon samordnare av projektet med ansökan och 
redovisning till skolverket.  
 
Rektorer ansvarar för arbetsledning. 
  
Uppdraget innebär att: 
 

 Informera på skolkonferens. 
 Hålla kontakt mellan myndigheter/Skolverket, NCM, högskolor/universitet och 

kommunen. 
 Knyta kontakter i nätverk och samverka med rektor och matematiklärare vid 

kommunens samtliga skolor. 
 Ta emot, sortera och vidarebefordra information om fortbildning, material, 

adresser till viktiga hemsidor och annat av vikt för matematikutveckling. 
 Lägga ut information från Barn och utbildningsförvaltningen till intranet. 
 Delta i kompetensutveckling och fortbildningssatsningar. 
 

Eva Söderholm är lärarhandledare i specialpedagogik inriktning matte. 
Vårt mål är att matematikundervisningen ska bilda en röd tråd från förskola – 
grundskola -gymnasium.  
 
Detta är vårt uppdrag. Samordningsansvariga rektorer i F-9 är informerade och positiva 
till arbetet. Vid avgörande förändringar diskuterar och formulerar vi om uppdraget.  
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