ADMINISTRATIONEN DAGTILBUD & SKOLE
Administrationen - Dagtilbud &
Skole
Dato:
Sagsnr.:

4. oktober 2018
18/29104

Kontaktperson:
Bodil Hjortlund
Dir. tlf.:

7996 6286

E-mail:

bh@vejen.dk

Kære forældre
Invitation til orienteringsmøde om Vejen Kommunes matematikløft
Som I måske ved, er vi i Vejen Kommune i gang med et stort projekt, som har til
formål at give matematikundervisningen et løft. At gennemføre en ændring af
matematikundervisningen kræver ikke kun, at matematikunderviserne lærer nye
metoder til at undervise deres elever på. Det kræver, at skolen indfører en ny didaktisk
kontrakt med eleverne og deres forældre.
Det påpegede matematikbogsforfatter Pernille Pind, som står i spidsen for de tre
kurser, som alle matematiklærere i Vejen Kommune skal igennem dette skoleår, som
er projektets første år.
Derfor inviteres forældre til orienteringsmøde 1.november på Grønvangskolen
fra 18.30 – 20.30

-

Der er uskrevne regler om, hvordan man opfører sig som elev i matematiktimerne. Ifølge
den gamle kontrakt er man en god elev, hvis man er hurtig færdig med en opgave og ikke
behøver stille spørgsmål. Den uskrevne regel er overført fra forældre blandt andre. Derfor
er det vigtigt, at forældrene inddrages i at indføre en ny kontrakt, sagde Pernille Pind.

Skal matematikundervisningen løftes, kræver det, at lærerne såvel som elever og
forældre lærer, at det er godt at fordybe sig i en opgave, så det ikke bliver et race om
at løse flest opgaver. Det er godt at stille spørgsmål. Det er godt, at man selv skal
bestemme noget i opgaverne. Og det er godt, at man kan komme med mange,
forskellige svar til en opgave. Og det er helt okay at lave fejl.

-

En måde at implementere den nye kontrakt på er at elske og belønne fejl. Hjernen vokser
af fejl, der erkendes. Når man laver fejl, tør man prøve noget nyt, fortalte Pernille Pind, der
har gode erfaringer med fejlbelønning.

Hør mere om projektet, og hvad I som forældre kan gøre for at bakke op om det, på
orienteringsmødet.
Tilmelding til arrangementet til Bodil Hjortlund bh@vejen.dk senest den 31. oktober
Med venlig Hilsen
Jette Hildebrandt Andersen
Udviklingskonsulent Dagtilbud & Skole
Mobil: 29 10 19 80
Mail: jha@vejen.dk
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