Dato: 6. september 2022

Kære kommunale matematikkonsulent
Vi er en initiativgruppe af kommunale matematikkonsulenter, som sammen med NCUM gerne vil
etablere et nationalt netværk for de kommunale konsulenter, som sidder på forvaltningerne med
matematik som opgaveområde.
I den forbindelse inviterer vi til en konferencedag, hvor fokus er at tage de første skridt til, hvordan
et netværk kan se ud. Formålet med netværket vil først og fremmest være at skabe et forum, hvor
vi som konsulenter kan sparre og gensidigt inspirere fx ift. implementering og drift af kommunale
matematikindsatser. Vi forestiller os, at omdrejningspunktet kan være refleksion, netværk, sparring og muligheder for vidensinput fra andre kommunale matematikkonsulenter, Børne- og Undervisnings Ministeriet og NCUM. Vi håber derfor, at I vil sætte kryds ved d. 16. november, hvor vi
afholder en opstartskonference, og hvor deltagelse er gratis. Dagen afholdes i:
Sted:			
Dato:			
Tilmelding:		
Tilmeldingsfrist:
Kontakt:		

Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle
16. november kl. 10-16
NCUMs hjemmeside matematikdidaktik.dk
Fredag d. 7. oktober
Netværkskoordinator Christina Voigt chvo@aarhus.dk

Program
Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad
Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst ved koordinator for netværket konsulent Christina Voigt
Kl. 10.10 – 11.00
Perspektiver på et nationalt netværk for matematikkonsulenter v. /			
			
leder af NCUM Morten Blomhøj
Kl. 11.00 – 12.00
Motivation for etablering af et nationalt netværk og eksempler på kommunale
			initiativer v./ initiativgruppen
			
Gruppedrøftelser ift. opgaven som kommunal konsulent
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Faciliterede gruppedrøftelser ift. formål med netværket
Kl. 15.00 – 15.15
Pause med kaffe/te og kage
Kl. 15.15 – 15.55
Input og national idegruppe til netværksdag 2023
			
Respons på dagen og input til kommende tematikker for netværket
Kl. 15.55 – 16:00
Opsamling og tak for i dag
Venlig hilsen
Anita Lundkvist
anilu@vejle.dk, matematikkonsulent Vejle kommune
Christina Voigt
chvo@aarhus.dk, læse- og matematikkonsulent Aarhus Kommune. Koordinator for NCUM
Jonas Holch Jensen jjen@viborg.dk, Lærings- og matematikkonsulent Viborg Kommune
Pernille Peiter
pepei@fmk.dk, Skolekonsulent og Erhvervsplaymaker Fåborg-Midtfyn Kommune
Peter Kessel Overgaard opk@aarhus.dk, matematikkonsulent Aarhus Kommune
Rasmus Ulsøe Kær ruk@horsens.dk, matematikkonsulent Horsens Kommune
Tove Klingenberg tovek@haderslev.dk, Lærings – og matematikkonsulent, Haderslev Kommune
Med venlig hilsen
NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Danmark
https://matematikdidaktik.dk

