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Matte - info
Matematik – ett grundämne
NCM anordnar en k onferens k ring bok en
Matematik – ett grundämne. En dag för att

6

Studiecirkelhandledarutbildning i
laborativ matematik
fredag 23/9 och måndag 26/9

få ins piration oc h utmani ng i matematikundervis ningen för elever 6- 10 år.
Läs vidare: http://nc m.gu.s e/node/5616

Kurs ens syfte är att utbilda cirk elledare
som sk a genomföra en studiec irk el inom
den egna s kolan eller s kolområde.
Anmäl via denna länk :
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=47753

Genrepedagogik och matematik
torsdag 27/9 kl.15-16.30 Hantverkargatan 2F

Kontaktpersonsmöte
Vi pres enterar några lokala projek t som
pågår runt om i Stock holms sk olor.
Bl. a kommer Essingesk olan att berätta
hur de arbetar med bedömning i framför
allt matematik. Lyss na på deras
ins pirations plats om bedömning:
http://www.pedagogstoc kholm.s e/ins pirat
ion/vara_ inspirations plats er/Betyg- oc hbedomning/

Hur k an lärare bygga broar
mellan den sk riftliga
matematisk a disk urs en och det
vardagliga talade s pråk et?

Information om vad genrepedagogik oc h
matematik är. Anmälan:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=47807

Nästa kontaktpersonsmöte
Har ni kanske något att berätta från din
skola? Kontakta oss gärna.

den 18 oktober OBS Tiden Kl. 15.30-17.00
Gärdesskolan, Banérgatan 56
Anmäl dig via denna länk.
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47808

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/matematik
Kontakt: Mait Adgård
mait.adegard@stockholm.se
tel: 08-50833008
Margareta Oscarsson margareta.oscarsson@stockholm.se tel: 08-50833053
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Mattesatsning ht -11
Här följer en sammanställning av några matematiksatsningar som hittills är planerade för
alla Stock holms matematiklärare. Separata utskick med mer information k ommer att skick as
till k ontak tlärarna samt läggas ut på http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/matematik

1 september 15.00- 17.00
Diagnos tisk a verk tyg/ Black box

18 oktober 15.30- 17.00

Bolinders plan

Kontak tpersons möte

https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47729

Lokala projek t pres enteras

7 september 15.00- 16.30

Gärdessk olan
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47808

Kontak tpersons möte
Sk ans en

8 november 15.00- 16.30

https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47725

Black Box Work shop

14 september 15.30- 17.00

Mediotek et
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47809

Öppen föreläs ning/Anna Wer nberg
Stock holms Univers itet

Rubrik: Teori möter praktik –
Learning study som modell för teoretisk
utveckling i klassrummet

23 + 26 september 2 heldagar

16 november heldag
Matematik utvecklark onferens
Älvsjömäss an (OBS! Endast för tidigare
ma- utvecklare)

Studi ec irk elhandledark urs i

17 november 15.30- 17.00

laborativ matematik , Eirask olan

Öppen föreläs ning/ Per-Eskil Persson

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=47753

Stock holms Univers itet G- salen

27 september 15.00- 16.30

Rubrik: Räkna med bokstäver! Konsekvenser för
matematikundervisningen.

Genrepedagogik och matematik

18 november 13.00- 17.00

Seminarium / Utbildningsförvaltningen

Learning/Less on Study seminarium

Hantverk arg. 2F (Eftertank en)

Mediotek et

https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47807

Information läggs ut s enare

11 oktober 15.30- 17.00

24 november OBS! 13.00- 17.00

Öppen föreläs ning/ Cecilia Kihl
Stock holms Univers itet G- salen

Rubrik: En Positiv S yn på Negativa Tal: om
språkets betydelse i matematikundervisningen resultat från en doktorsavhandling.

Kontak tpersons möte
Bråk med Wiggo Kilborn
Lokal meddelas s enare
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47810

- Alla kurser är gratis men det finns ofta ett begränsat antal platser.
- Anmäl er via den länk som finns .
- Till de öppna föreläsningarna på Stockholms Universitetbehövs ingen anmälan.
http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/matematik
Kontakt: Mait Adgård
mait.adegard@stockholm.se
tel: 08-50833008
Margareta Oscarsson margareta.oscarsson@stockholm.se tel: 08-50833053

