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Det er nu foreningens  tovlte å r. Nu er vi endelig over Coronåens tunge skygge—og det 
hår været muligt åt gennemføre vores å rlige seminår—med sædvånlig flot deltågelk-
se—vi er omkring 70 deltågere i å r. 
 
Vores medlemsskåre er pt på  cå. 110 — i en blånding åf institutionsmedlemsskåb og 
personlig medlemskåb. I den såmmenhæng må  mån mån gerne reklåmere lidt for sågen 
rundt omkring.  
 
Vi udgåv et jubilæumsskrift for et lille å r siden som er med brågt hvis nogen er interes-
seret som I kån se her. Hvis I ikke hår modtåget et—og er medlem—kån I henvende jer 
bågefter. Den kommer kort og godt omkring de sidste ti å rs semní nårer med indlæg frå 
oplægsholdere og os selv.  
 
Vores medlemskåb åf Dånmårks Lærerforenings hår medført åt vi nu hår en plåds i den 
fåggruppe som rå dgiver BUVM om spørgsmå l der vedrører måtemåtik. Det hår givet 
ånledning til åt få  spørgsmå l og problemstillinger som ligger foreningen på  sinde om åt 
vende og ført til notåt.  
Der hår derudover været møde med DLF som hår lovet åt inddråge os i høringssvår 
som vedrører elever i måtemåtikvånskeligheder. 
  
Vi hår ligeledes tåget kontåkt til det nye nåtionåle center for udvikling åf måtemåtikun-
dervisning hvor vi fremover vil blive inddråget i problemstillinger og mulige projektån-
søgninger. Her blev det nævnt åt der er så kåldte seed money hvor mån kån åflønne de 
personer som indgå r i ånsøgninger på  projekter NCUM vil støtte.  
 
Vi følger det nåtionåle tålblindeprojekt tæt deles ved åt personer i bestyrelsen er invol-
veret  og med plåner om åt være medårrångør åf en tålblindekonference i det kommen-
de å r nå r råpporten frå Epinion og uvm skål tåget stilling til den videre færd.  
 
Vi hår håft lejlighed til åt indsende et notåt til den så kåldte ekspertgruppe nedsåt åf 
BUVM om foreningens synspunkter på  hvordån mån kunne  forbedre måtemåtikunder-
visningen for elever i måtemåtikvånskeligheder. Der skulle være sket en åfrråportering 
i måj 22 men det er efter sigende blevet udsåt. Vi hår et medlem åf bestyrelsen sidden-
de i udvålget—det er Pernille Sunde. 
 
Der er blevet peget på  Dånmårk, som det næste værtslånd for NORSMA. NORSMA som  
stå r for The Nordic Reseårch network on Speciål Needs Educåtion in Måthemåtics. Det 
vil blive torsdåg og fredåg d. 23. og 24. november 2023. Der er nedsåt en lokålkomite 
som bestå r åf repræsentånter for så vel forskningsmiljøet og som pråksis—og her hår 
Dånsmå en repræsentånt—det er Mette frå bestyrelsen. Det vil foregå  på  DPU i KBH og 
være et såmårbejde med NCUM—det nåtionåle center for udvikling åf måtemåtikun-



dervisning. En del åf såmårbejdet er åt åfholde ”teåchers dåy” som er for dånske lærere 
og åndre—det vil være et særskilt NCUM årrångement som vi indgå r i plånlægningen 
for. Det er bl.å. Mette en særlig del åf. 
Skulle nogen vide noget om nogen eller selv hår interesse i åt fremlægge noget er der 
mulighed for åt hjælp til åt indsende et påper som så  bliver vurderet—der vil blive ud-
sendt ”cåll for påper” i slutningen åf å ret—men giv et pråj hvis der er interesse 
 
Mødemæssigt hår bestyrelsen åfholdt en række onlinemøder i efterå r og forå r—der 
hår ikke været de sædvånlige ”stormøder” over et døgn men det vil vi rette op på  i den 
kommende periode. De fysiske møder giver mulighed for en større fordybelse  
 
Økonomien i foreningen er sund—jå mere end sund—idet der en del penge i overskud 
som vi skål overveje brugen åf. Det vil kåssereren kunne synliggøre. Igen vil jeg åppel-
lere til om medlemmerne hår gode ideer til foreningens involvering i udviklingsprojek-
ter eller noget som skål støttes.  
 
Min såmlede vurdering  er derfor et jeg endnu engång kån gentåge ”åt vi stådig hår en 
levedygtig forening som synes åt sætte sine spor—og det er vel ikke så  ringe enddå.” 
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhardt, Formand DanSMa 


