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Formandens beretning 
 
Det er så  å r 2—vi lever og er på  vej i foreningen. Vi hår et stigende medlemmer og vi 
hår en fornuftig økonomi– som vi dog godt kunne ønske os større. 
I den forgångne periode er vi ikke blevet mindre overbeviste om behovet for åt møde-
sted for pårksis og teoridånnelse omkring elever med vånskeligheder i måtemåtik— et 
mødested som rummer medlemmer med månge forskellige månge professioner, ud-
dånnelsesniveåuer og dermed perspektiver og problemstillinger på  det her. Sætningen 
åf bestyrelsen pt er et godt tegn på  dette med en læreruddånner, en efterskolelærer, en 
speciålpædågogisk konsulent, en speciållærer for voksne, en lærer frå et 10. klåsses 
center og så  det privåte erhvervsliv repræsenteret ved Pernille. En konstruktion som vi 
oplever er gånske unik world wide. Men selvfølgelig rummer udfordringer nå r der som 
ved dette seminår skål findes en fælles problemstilling.  
 
Foreningen er støt og roligt i vækst. Vi stådig hyppigere kontåkt med folk som hår hørt 
om noget og vil  være med. Vi hår indtryk åf åt der gå r månge rundt i små  nicheer som 
hår et udtålt behov for en eller ånden vidensdeling, hjælp til hverdågen, men også  be-
hov for åt få  diskuteret frustråtioner, måteriåler og metoder. I det hele tåget er spørgs-
må let HVORDAN meget tilbågevendende.  
 
Aktiviteter 
Vi hår i foreningen åfholdt en række bestyrelsesmøder som eftermiddågsmøder såmt 
et enkelt 1½ døgns møde. Vi hår forsøgt åt spåre  trånsportudgifter idet vi kommer frå 
månge dele åf låndet  så  dette hår været suppleret med skypemøde og måilkorrespon-
dånce. 
Specielt de 1½ døgn sætter vi pris på  og vil fortsætte idet det er her vi få r lejligheden til 
åt drøfte tingene til bunds og hvor vi hår tid til åt være kreåtive og flyvske.  
 
Vi hår få et inden for det sidste å r få et endeligt etåbleret hjemmesiden  med de vigtigste 
informåtioner på  plåds– så  mån kån finde os og få  åt vide hvem vi er og hvåd vi låver.  
Den er ikke udbygget færdigt endnu—vi hår forskellige visioner på  sidens vegne så  vi 
kån sende god ny viden om det her områ de ud til foreningens medlemmer—så vel i 
pråksis som frå forskningen.  Lige nu er det kun åntydet hvåd mån kån tænke sig.  
 
Vi hår få et ånskåffet en bånner som mån kån lå ne hos Anne Mårgrethe hvis der er år-
rångementet . Foreningen betåler for trånsport. Derudover hår vi få e låvet en række 
GoCårds mån kån rekvirerer såmme sted. Tåg nogen med hjem inden I gå r, så  I kån læg-
ge dem i jeres eget netværk. 
 
Begge dele indgik i den skolebogsmesse som vår i henholdsvis Roskilde og A rhus 
 
 



 
Vi hår fortsåt tånken om et å rsseminår som I jo er et bevis på . Vi fik sidste gång gode 
tilbågemeldinger om det, så  det kån må ske gå  hen åt blive en trådition hvor mån mø-
des.  Vi hår håft en del diskussion om prisleje og tillådt åt hæve prisen lidt frå sidst .– og 
så  flyttet dågene til nu grundet såmmenfåld med efterskolernes besøgsdåg. 
Som I kån se hår vi inviteret Celiå Stone til åt komme så  vi også  kån præsentere nyt til 
jer uden for ”åndedåmmen” - en profil vi tænker åt holde i hævd fremover.  
 
Der hår været åfholdt regionsmøder rundt i låndet med skiftende held.  
Der hår været åfholdt møder med de regionåle repræsentånter frå hele låndet—se evt. 
hjemmesiden. Her blev der opsummeret følgende frå det regionsmøde, som blev åf-
holdt i jånuår/februår 2012. 
 
Region Nordsjællånd,Københåvn og Bornholm:  Indlæg bå de frå forskning, læreruddån-
nere og lærere om Frederiksbergforsøget omkring tidlig indsåts. Dette håvde fungeret 
godt på  mødet. Denne model vil blive gentåget. Cå. 10 deltågere 
 
Region Vestsjællånd:  Der blev diskuteret inklusion. Mødet vår udformet som et diålog-
møde hvor deltågerne skulle være åktivt diskuterende. Cå. 15 deltågere. 
 
Region Sønderjyllånd og region Fyn:  Mødet blev åflyst pgå. månglende deltågere. Em-
net for mødet vår  sprog og førmåtemåtiske begreber. 
 
Region Nordjyllånd:  Besøg åf PPR Lemvig ved Lotte Østergåård som fortålte om deres 
årbejde med elever i vånskeligheder i måtemåtik. Såmårbejde ml. CFU og DånSMå. 47 
deltågere 
 
Region Midtjyllånd:  Emnet: ”Hvåd nu hvis mån håvde grebet ind tidligere?”. Der blev 
tåget udgångspunkt i cåses. Udgångspunktet vår mødet med voksne med måtemåtik-
vånskeligheder. 4 deltågere. 
 
Vi hår holdt møde med ålle regionsrepræsentånterne frå de seks regioner i Københåvn 
hvor der vår enighed om åt prøve igen med åndre tiltåg for om muligt åt opbygge en 
trådition for en ”klubåften” hvor mån kån få  lejlighed til åt drøfte fællesånliggender—
og gerne med en udefråkommende indspårker som kån trække ”folk til”.  
Vi hår en deådline omkring 1. december og så  kommer der besked til ålle om ålle steder 
hvis der er noget som er mere interessånt end noget åndet. 
 
Vi opretter en region mere på  sydhåvsøerne Lollånd og Fålster som Måriånne Pedersen 
vil være med til åt løbe i gång. 
 
Formidling 
 
Vi hår endeligt få et udgivet Olåvs bog—som mån endelig må  ånskåffe sig—vi kån note-
re ållerede åt vi hår 6000 kr. i royålty til foreningen på  det sålg der hår været indtil nu. 
Indeholder månge gode beskrivelser åf den forskning vi hår omkring lever med vånske-
ligheder i måtemåtik—omkring 600 videnskåbelige årtikler hår Olåv brugt 1½ å r på  åt 
såmmenskrive. Bemærk åt hvis mån er medlem er den til 50%. 
 
Vi forsøger åt holde os i kontåkt med jer medlemmer gennem nyhedsbrevene vi øje-
blikket sender cå. hvert åndet å r. Vi drøftet behovet for et medlemsblåd men indtil vi-
dere er kræfterne ikke store nok til så  stort et ånsvår—vi er dog bevidste om kvålite-
tetn ved åt ”få  noget for pengene” fx gennem et så dån blåd eller lignende. Vi drøfter i 



øjeblikket ålternåtive løsninger gennem månge åf de sociåle medier der er fx fåcebook  
 
Foreningspolitiske aktiviteter 
Jeg hår i egenskåb åf formånd og åndre ting været til møde i ministeriet for børn og un-
dervisning. Mån hår tydeligvis et ønske om åt gøre noget ved måtemåtik og åt gøre no-
get for åt hjælpe elever med vånskeligheder så  vi få r et bedre score i PISA—mån ven-
der sig mod de så kåldte Ontårioforsøg i Cånådå. Mån kån konståtere ved TV1 s TV-åvis 
dækning, åt debåtten er i fuld gång—og ikke uden bekymring for hvåd mån 
(journålister og politikere og åndet godtfolk) mener der skål gøres og hvåd det er de 
skål lære osv.   
 
Jeg hår gjort gældende åt de midler der er åfsåt til åt udvikle og forske i dånsk metodik 
og didåktik er ålt for små  og få .   
 
Der er også  et udtålt behov for udviklingsårbejde og forskning  i hvåd inklusion er i må-
temåtik åf fågfolk lærere og forskere, så  det ikke som med læsning er generålister der 
udtåler sig om fåget.  Der er etåbleret et inklusionsudvålg—en slågs tåsk force—under 
professor Susån Tetler som skål årbejde med,  hvordån mån inkluderer. Må  undre sig 
over åt foreningen ikke er blevet spurgt om åt stille en person til rå dighed—det vil bli-
ve nævnt over for gruppen. 
 
Udover det er nævnt behovet for åt diskutere må ldifferentiering  - en vejledning i hvor-
dån mån nedskriver de ministerielle må l så  det er de centråle fåglige pointer i fåget 
som er i spil. Her kunne der være tåle om vejledende eksempler. 
 
Vi hår foreslå et  et fokus på  4. klåsse med tildeling åf ekstrå tid til måtemåtiklæreren—
så vel en ekstråtime til åt være såmmen med udvålgte elever og tid til såmmen med kol-
lågerne på  skolen åt udvikle egen pråksis i fællesskåbet. Det drejer sig om ændringer 
generelt åf undervisningen men det berører så  bestemt også  ”vores” elever. 
 
Deltagelse i NORSMA 
Jeg sidder i bestyrelsen for ”Nordich reseårch  for children with speciel needs in måthe-
måtics” såmmen med repr. Frå Islånd, Norge, Dånmårk, Finlånd og Sverige. Derudover i 
lokålkommiteen som skål årrångere det næste nordiske træf i Dånmårk— det bliver 
november 2013—med forhå bentligt en række store kånoner frå udlåndet. 
Vi søger folk i nær fjern som hår årbejdet med åt udvikle noget i dette felt som vil frem-
føre det på  konferencen som dånske bidråg.  Indstil folk—der vil være en review proces 
til vurdering åf om det skål til overflåden , ne vi kån må ske være behjælpelige på  en el-
ler ånden må de. 
Skål kunne holdes på  engelsk eller vi kån må ske skåffe hjælp til det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


