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Utdrag ur

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET
Matematikutvecklarprojektet innebar att Lunds kommun tillsatte tre matematikutvecklare under läsåret
2010/2011, en från vardera skolförvaltning, Cecilia Rosengren (utbildningsförvaltningen), Pernilla Unelind
(BSN Lund stad) och Richard Wester (BSN Lund Öster).
Matematikutvecklarna hade initialt två uppdrag, dels att skapa en digital mötesplats för
matematikutveckling för kommunalt anställda och icke kommunalt anställda matematikpedagoger inom
förskola, skola och vuxenutbildning, och dels att anordna en matematikkonferens för Lunds
matematikpedagoger den 7 mars. Projektet kompletterades med ännu ett uppdrag där
matematikutvecklarna ombads göra en plan för hur arbetet med Lunds matematikutveckling bör fortsätta.
…

SYFTEN
Lunds kommun har en pedagogisk lärplattform It´s learning, som används flitigt av lärare och elever.
Kommunen har även en hemsida, www.lund.se, som ger kommunens invånare och andra intresserade
information om kommunen. Dessutom har varje skola en egen hemsida.
Matematikutvecklarnas publiceringssite skulle vara ett komplement till de befintliga
informationskanalerna. Sitens syften var:
‐ att marknadsföra Lunds kommun och dess matematikutveckling
‐ att möjliggöra visning av elevalster för intresserade föräldrar och allmänheten
‐ att redan nu skapa förutsättningar för ett framtida behov av digital publicering, som en följd av
kommunens IT‐satsning (PIM‐kunskaper och 1‐1)
‐ att skapa en digital anslagstavla (länktips, forskning, litteraturtips)
‐ att inspirera andra kollegor genom att dela med sig av intressanta projekt
‐ att genom en digital mötesplats underlätta samarbetet mellan Lunds matematiklärare
‐ att spara tid åt lärare genom delning av material
Den 7 mars 2011 samlades alla Lunds cirka 500 mattelärare på Polhemskolan och Svaneskolan för en
gemensam kompetensutvecklingsdag. Kommunens egna pedagoger höll seminarier och föreläsningar för
sina kollegor.
Dagens syften var:
‐ att inspirera pedagogerna
‐ att erbjuda framtidsinriktade föreläsare
‐ att lyfta kommunens egna eldsjälar
‐ att synliggöra kompetensen som finns inom kommunen
‐ att öppna för framtida samarbeten
NCM: Hela sammanfattningen finns att läsa på matematikutvecklare.se
Gå in på Samlad dokumentation och sedan ”Så här gör vi i …

