
 
 

 

Til forlag med interesse for undervisning i matematik  

Udstilling i forbindelse med Matematikdidaktikkens Dag:  
IT i matematikundervisningen i grundskole og gymnasium 
Fredag den 17. marts 2023 kl. 09.00 – 16.45  
 

Konferencen afholdes i festsalen i bygning A på DPU, Emdrupborg, Tuborgvej 164, 2400 København. 

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem NCUM, Danmarks Matematiklærerforening (DMLF) og 

Matematiklærerforeningen under LMFK (MLF).  

I den forbindelse tilbydes I at udstille jeres matematikmaterialer. I har som forlag en unik mulighed for at 
være med til at styrke matematikundervisere i både grundskole og ungdomsuddannelser med indsigt i de 
materialer og undervisningsmidler, I kan tilbyde - analoge som digitale. Udstillingen vil blive placeret 
umiddelbart uden for festsalen i samme område som anvendes til pauserne. Større udstillingsstande kan 
eventuelt placeres i Aulaen, hvor frokosten finder sted.       
  
Konference og kursus  
Til Matematikdidaktikkens Dag forventer vi, at der deltager ca. 150 – 200 matematikundervisere fra både 
grundskole, ungdomsuddannelser og læreruddannelser. Læs mere om konferencen her:  
 
Udstillingen  
Der er mulighed for at udstille på borde. Et bord har størrelsen 1,2 m x 0,8 m. Det er muligt at bestille et, to 

eller tre borde. Der er adgang til strøm, men medbring selv forlængerledning eller kabeltromle, hvis I har 

behov for strøm. Hvis man har behov for mere plads, eller I har andre ønsker til udstillingsfaciliteter kan 

man henvende sig til Danmarks Matematiklærerforening på telefon 2029 0956 eller mail 

mat.forlag@dkmat.dk. 

 
Udstillingsperiode  
Udstillingen kan sættes op fra fredag den 17. marts fra kl. 7.00 og skal nedtages samme dag efter kl. 17.  
 
Priser  
Prisen for et bord er 1000 kr., mens prisen for to borde er 1500 kr. og 3 borde 2000 kr. Derudover skal 
personer, der medvirker i udstillingen, tilmeldes særskilt til konferencen til ordinær pris på 950 kr. pr. 
person. Hvis der træffes aftale om særlig stand, forhandles prisen individuelt i hvert enkelt tilfælde. 
 
Bestilling  
Der er mulighed for tilmelding og betaling på NCUM’s hjemmeside her – både i forhold til selve standen og i 
forhold til de deltagende personer. 
 
Ved tilmelding angives det ønskede antal borde og navne på deltagere, og herefter tilmeldes deltagerne 
individuelt via tilmeldingslinket. 
 
Venlig hilsen på vegne af arrangørerne 
Gert B. Nielsen/ Kathrine Iversen 
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