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Af interesse for matematiklærere fra 3. -10. klasse
Matematikolympiade – 3. -10. klasse kan deltage fra næste skoleår.
Informationsmøde for interesserede matematiklærere onsdag den 20. maj kl. 16-17 på EUC. På mødet
orienterer Hinrich Lorenzen og Uwe Leck fra Uni-Flensborg om den matematikolympiade, de har udviklet
og afholdt i grundskoler og gymnasieklasser i Sydslesvig i en del år. En konkurrence, som vi i Sønderborg har
fået mulighed for at deltage i. Orienteringen bliver holdt på engelsk, men eksempler på opgaver er på tysk.
De opgaver, eleverne vil møde, bliver oversat til dansk, men først skal vi have afdækket interessen for at
deltage. Tilmelding til Birgitte Bjørn Petersen – bipt@sonderborg.dk eller 2790 4539
Af interesse for matematiklærere i 7. – 10. klasse
Fredag den 4. september kl. 9-14 afholdes i Sønderborg en matematikkonference, hvor matematiklærere
fra folkeskolens udskoling og fra ungdomsuddannelsernes 1. årgange mødes og drøfter fælles udfordringer
i faget. Der er oplæg om faget som nøgle til videre uddannelse, samt betydningen af en sammenhæng
mellem udskolingen og ungdomsuddannelsernes arbejde med faget. Et detaljeret program følger, men
matematiklærere i udskolingen bedes reservere datoen. Dette, at man i overgangen mellem uddannelserne
mødes og går i dialog om de fælles udfordringer, har også for andre fag, vist sig nyttig og givende for alle
parter – ikke mindst for elevernes læring. Vi starter med at sætte fokus på matematik.
Reserver dagen og aftal med skoleledelsen, at du kan deltage. Tilmelding til bipt@sonderborg.dk
Af interesse for skoleledelser og matematik- og naturfagslærere i alle skolefaser
Årshjulet for House of Science arrangementer for 201516 er samlet i en udgave, der løbende rettes til, i takt
med at datoer og tilføjelser løber ind. Årshjulet – der i øjeblikket er ret omfattende - vil blive samlet i en
fælles oversigt fra forvaltningen, men i skrivende stund er der ikke sat dato på, hvornår en sådan er klar.
Årshjulet afspejler trods disse mangler alligevel et første bud, som kan være nyttig i årets planlægning, og
vedhæftes derfor her. Læg mærke til dato på forsiden, der er dato for sidste opdatering. Der arbejdes på en
mere interaktiv version, samt på en mere overskuelig og lettilgængelig version på hjemmesiden. Besked
følger, når de er klar.
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