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Formandens beretning 
 
Vi  kan i a r notere  en form for jubilæum i foreningen. Det er nu 5 a r siden vi ved et mø-
de i København havde den stiftende generalforsamling. Vi havde dengang en diskussion 
om vi skulle være en del af matematiklærerforeningen eller specialpædagogisk forenin-
gen eller … men vedtog at være uafhængig og have en selvstændig forening.  Med den 
beslutning synes vi at have pa na et en en særlig bred medlemsskare  med mange pro-
fessioner—som dette seminar er et udtryk for. 
Generelt om medlemstallet kan vi konstatere en bevægelse ud men ogsa  ind i forenin-
gen sa  vi i dag er omkring 90—et antal som har været rimeligt konstant gennem de sid-
ste a r 
 
Mødevirksomheden i det forgangne a r har lignet de tidligere. Vi har afholdt 3 bestyrel-
sesmøder hvoraf et har været over en fredag—lørdag. De to har været at betragte som 
aftalemøder mens fre/lørdag mødet har været et mere debatterende møde hvor vi har 
set pa  centrale problemstillinger som foreningen kunne ga  ind i pa  det offentlige og po-
litiske plan. Derudover har vi debatteret nye tiltag i foreningen. Ind imellem har vi sup-
pleret med mødevirksomhed virtuelt—typisk har jeg har haft interne drøftelser med 
Pernille som næstformand 
 
Aktiviteter 
Det sidste a r har været meget præget af politisk og offentlig benarbejde. 
Det være sig i kontakt med ministeriet i forbindelse med Forenklede Fælles ma l hvor 
jeg har siddet i skrivegruppen og i at følge udviklingen omkring talblindetesten som 
skal ligge klar om to a r. Pernille og jeg er en del af arbejdsgruppen men vi prøver sa  
vidt muligt at inddrage bestyrelsen. I vil høre nærmere i morgen.   
 
Vi er med i NORSMA—repræsenteret ved mig– Konferencen afholdes i a r i Kristians-
stad i Ska ne i perioden 18. nov.—20. nov. Vi pa tænker at have en stand og markere os 
pa  denne nordiske konference.  
 
Jeg oplever  derudover at foreningen fa r flere og flere henvendelser fra forskellige gre-
ne af institutionslivet som har fa et øje pa  foreningen. Har sa ledes fa et henvendelser fra 
flere PPR hvor man ønsker at vide noget mere om det her felt—de føler sig meget usik-
re specielt omkring testning af elever og hjælp til inkluderende foranstaltninger.  
Der er en øget henvendelser fra efterskoler, FVU, VUC med mere. 
Konsulenter rundt omkring beder om at fa  besøg ved kommunekurser.   
Der opleves en stigende en stigende interesse omkring fænomenet Talblindhed og i høj 
grad en stigende interesse omkring hele det faglige inklusionsperspektiv—hvad gør vi? 
Jeg lytter ofte til røster der beder fagdidaktikken ga  pa  banen sa  fagene beskæftiger sig 
med metoder og indhold som kan fremme læring for alle eleverne i klassen. Nu skal der 
ikke diskuteres om inklusion i det brede generelle perspektiv nu skal vi ned i fagene og 



se pa  muligheder. 
Jeg kan orientere om, at der et samarbejde i gang mellem UCSJ, UCN og UCsyd som net-
op arbejder med at komme med bud pa  den faglige inklusion barrierer og mulighe-
der—det er færdigt om et a r og vil blive afrapporteret. 
 
Vi har indtil videre valgt at lægge regionsmøderne pa  is idet der har været noget svig-
tende fremmøde nogen steder—bortset fra Lolland/Falster regionen. Der har dog ga et 
en del tid med at organisere og samle disse møder , sa  vi har indtil videre valgt at foku-
sere pa  den nationale del af foreningens aktiviteter. 
 
Vi har i a r sat hovedfokus pa  at finde et godt program til seminaret som vi opfatter som 
vores flagskib. Vi var egentlig bekymret for om vi kunne fa  deltagere nok med arbejds-
tidsregler m.m. som er i spil men det har heldigvis været gjort til skamme—vi har al-
drig været sa  mange før. Vi her tidligere overvejet at skifte sted idet pladsen var lige 
rigelig trang—og det synes der at være god grund til at gøre noget ved  efter dette 
Seminar. 
 
Kommunikation 
Intensionerne om at skrive nyhedsbreve ud til jer har desværre i a r været meget beske-
dent.  Viljen har været tilstede men tiden har manglet. Det skal dog ikke opfattes som et 
valg om at bestyrelsen vil undlade dette men en redegørelse for at der har været en lille 
pause . 
 
Vi har sidste gang barslet med en tanke om at udnytte videoinformation fx i form af 
webinarer.  Det har vist sig teknologisk mere bøvlet at varetage som lille forening sa  vi 
har indga et i Danmarks Matematik vejledernetværks udvikling af samme koncept.  I 
den sammenhæng har Pernille været inviteret til at deltage omkring regnestrategier. 
Man kan se det hvis man ga r ind pa  matnet.dk og søger efter Webinarer.  
 
Vi har stadig bøvl med hjemmesiden—det drejer sig om tilmelding og opdatering som 
er et hængeparti. Det er muligt vi ma  rekonstruere den og have hjælp udefra —som 
kunne blive aflønnet med en lille sum penge. Skulle nogen sidde med et navn som kun-
ne hjælpe os her hører vi gerne. 
Vær opmærksom pa  vi har GOcards som kan rekvireres hos Anna Margrethe hvis man 
vil lokke kollegaer til at melde sig ind. Markedsføringen af foreningen skal muligvis 
gentænkes i form af andre eller yderligere information. Vi vil bl.a overveje at deltage i 
læringsfestivallen i Bella Centret evt. sammen med andre  
 
Vi har stadig en banner som man kan la ne hos Anne Margrethe hvis der er arrangemen-
tet . Foreningen betaler for transport.  
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhardt, Formand DanSMa 


