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Fælles overgangsmøde for MATEMATIK-lærere og -vejledere 
i folkeskoler og ungdomsuddannelser i Sønderborg 

 

Onsdag d. 16. januar 2019 

Kl. 11.45 – 18.00 

Vi mødes ved Fynshav Færgehavn, hvortil vi også kommer retur 

Hvis der er behov for samkørsel fra Sønderborg, kan det noteres ved tilmeldingen. 

HoS er vært ved frokost på færgen 

 

Program for dagen (rækkefølgen kan ændre sig) 

 

Vi starter med at tage færgen Fynshav – Bøjden 

 

Fra Bøjden kører vi til Fåborg, hvor vi besøger Faaborg Gymnasium. Her skal vi høre om 

samarbejdet mellem gymnasium og grundskole. 

Vi skal bl.a. høre om:  

 Math Matters - et projekt med indbyrdes undervisning. 

 Udvikling af undersøgende matematikundervisning - et samarbejdsprojekt med 
fælles uddannelse/faglig udvikling for lærere i grundskole og gymnasie. 

 Matematikkens hus - et fælles matematikprojekt for grundskole- og 
gymnasieelever. 

Derefter kører vi til Broby, her ligger Fåborg-Midtfyns Kommunes Center for Opvækst og 

Læring. Vi skal bl.a. høre om:  

 Matematik i øjenhøjde i Faaborg Midtfyn Kommune - hvorfor matematik fra 0 til 
20år?  

 Behøver grundskole og ungdomsuddannelse at beskæftige sig med en reform der 
omhandler dagtilbuddet?  

 
 
På Færgen tilbage kan vi holde et kort møde. 

 

 Hvad fik vi ud af besøget i dag? 

o Kort evaluering 

 Bordet rundt.  

o Hvem har gang i projekter? 

 Escape Games, hvordan gik det? Hvad var udbyttet? Hvad kan vi bruge 

materialet til efterfølgende? 

 Andre? 

o Hvem vil gerne have gang i noget? 

o Nye ideer og input til de igangværende 

 Fremtiden? 

o Hvad vil vi bruge disse møder til fremover? Hvilke temaer ser I som vigtige? 

o Hvordan understøtter HoS overgangsprojekter til gavn for eleverne? 

 Eventuelt 

 

Tilmelding senest d. 7. januar 2019 via hjemmesiden eller direkte til Elisabeth på 

etan@sonderborg.dk   

http://houseofscience.dk/opslag/faelles-overgangsmoede-matematiklaerere-i-folkeskolen-og-ungdomsuddannelserne/
mailto:etan@sonderborg.dk

