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   2013-11-06 
 

 
 
 
 
Möte med kommungruppen för SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015 onsdagen 
den 6 november 2013 
 
Närvarande: Lena Willman, Lena Rundqvist, Marie Fransson, Agneta Johansson, Anna-Lotta 
Clarberg, Robert Jonasson, Siw Hermansson, Kajsa Albrekt, Birgitta S Karlsson och Emelie 
Eriksson 
 
Saknades: Yngve Rehnström och Susanna Hultqvist 
 

 
1. Mötet öppnas 

Robert har tagit över uppgiften som kontaktperson efter Kajsa, vilket innebär att det 
skett vissa förändringar i kommungruppen: 
Politiker Lena Rundqvist (Marie Fransson) 
Huvudman Lena Willman (Yngve Rehnström) 
Rektor Agneta Johansson (Anna-Lotta Clarberg) 
Kontaktperson Robert Jonasson 
Lärare Kajsa Albrekt 
  Siw Hermansson 
  Birgitta S Karlsson 
  Emelie Eriksson 
  Susanna Hultqvist 
  (Johanna Tranvik) 
 

2. Repetition av PISA 2015 
Robert gjorde en kort återkoppling till matematiksatsningens syfte. PPT bifogas 
anteckningarna.  
 

3. Rapport från kontaktpersonträffen 
Robert gav en rapport från kontaktpersonträffen den 22-23 oktober. 
 

4. Uppföljning av nätverkskonferens Bäckaskog 11-12 september 
Utvärderingen som gjordes på Bäckskog gicks igenom. Hur långt har vi kommit med 
vårt utvecklingsarbete på hemmaplan som vi beslutade på konferensen? 
1. En gemensam konferensdag i hela kommunen för samtliga lärare. 
2. Delta i Skolverkets Matematiklyft. 
3. Samla alla kommunens matematiklärare för ämnesdiskussioner kring bedömning 
och metoder. 
 
Så här långt har vi kommit på hemmaplan: 
1. Gemensam konferensdag 
Gemensam konferenstid är önskvärt i kommunen. Svårigheter för de rektorer som har 
flera skolor. Kan inte genomföras kommande läsår då vi ska delta i Skolverkets 
Matematiklyft. 
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2. Vi har beslutat i rektorsgruppen att delta i Skolverkets Matematiklyft med start 
hösten 2014. 
Organisation enligt följande: 
En timme är från ordinarie arbetstid och en timme tas från 
kompetensutvecklingsdagarna (4 dagar, 2 dagar höstlovet och 2 dagar i juni). Lena 
undersöker med personalavdelningen och de fackliga organisationerna. 
1 handledare för Urshultsskolan och Trojaskolan = 2 ggr 
1 handledare för Rävemålaskolan/Linnerydskolan och Väckelsångskolan = 2 ggr 
1 handledare för Örmoskolan/Dackeskolan = 2 ggr 

 
Vi utannonserar uppdraget som handledare efter årsskiftet. 
 
3. Vi har samlat kommunens matematiklärare vid ett tillfälle i höst, 
kompetensutvecklingsdagen den 27 oktober. 

 
5. Arbetet på hemmaplan 

Se punkt 4. 
 

6. Kommande nätverkskonferens 26-27 november 
Nästa nätverkskonferens blir på Ronneby Brunn. Ämnet för konferensen är 
systematisk uppföljning och återkoppling. 
Robert delade ut instruktioner för diskussioner i tvärgrupper och kommungrupper 
samt programmet. Instruktionerna och programmet gicks igenom.  
 
De som kommer att delta från kommungruppen är: 
Robert, Lena, Lena, Agneta, Emelie, Siw och Birgitta. 
 
Två kommunbilar bokade. Lena och Robban kör. Träffas på övre torget kl. 08.45. 
Missiven diskuteras i bilen på vägen ner till Ronneby. Vi ska opponera på Emmabodas 
missiv och bör läsa det extra noga. 
 

7. Missiv 2 – Systematisk uppföljning och återkoppling 
Missivet gicks igenom och kompletterades med gruppens synpunkter. Bifogas 
anteckningarna. 

            I diskussionerna kring missivet kom följande åtgärder upp som vore önskvärda: 
- Även högstadiet har en träff med utvecklingsledaren vid återkoppling av 

resultaten av de nationella proven. 
- Vid återkopplingen av proven med lärare i åk 4 och åk 6 i juni månad även 

bjuda in de lärare som ska ta emot eleverna i åk 4 och åk 7. 
- Höga förväntningar och inte bara organisera för de elever som har behov av 

särskilt stöd. Gäller även resurstilldelning. 
- Utvärdera spetsutbildningen, vilka effekter har den gett? 
- Hur kan man förändra sin undervisning efter resultaten? 

 
8. Kalendarium för 2014 

Vårens träffar: 
21 januari kl. 14-16 kommungruppen, Tekniska kontoret 
22 januari deadline missiv 3 
5-6 februari nätverkskonferens 
9 april kl. 14-16 kommungruppen, Åsnen 
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14 april deadline missiv 4 
28-29 april nätverkskonferens 
 
Höstens träffar: 
Datum bokas på aprilmötet kommungruppen 
29 september deadline missiv 5 
14-15 oktober nätverkskonferens 
Datum bokas på aprilmötet kommungruppen 
20 november deadline missiv 6 
4-5 december nätverkskonferens 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte blir tisdagen den 21 januari kl. 14-16, Tekniska kontoret (Torggatan 10). 
 

Vid anteckningarna 
 
 
 
Lena Willman 
 
 

 
 

 
       


