
            

 

                  

MINNESANTECKNINGAR      

MÖTE MED KOMMUNGRUPPEN FÖR SKL:s MATEMATIKSATSNING, PISA 2015 

Tid: Onsdagen den 5/11 kl 14.00 – 16.00  

Plats: Tingsryds kommunhus, Torggatan 12, Åsnen 

 

Ärenden 

1. Mötet öppnades 
 

2. Rapport från kontaktpersonträffen 
Inget särskilt från denna träff 
 

3. Uppföljning av nätverkskonferens 5 i Kosta 
Alla var nöjda, både med våra åtaganden och med organisation och lokalerna. 
 

4. Arbetet på hemmaplan. Hur går det med våra åtaganden och Operativa mål? 
Vi kom fram till att det är viktigt att arbetet inte stoppas upp på rektorsnivån. När vi 
synade organisationen av SKL i vår kommun, fann vi att en av de största enheterna 
inte nås direkt av någon kommungruppsmedlem. Därför beslöt vi att en representant 
för mellanstadiet på Dackeskolan skall utses. Det är dessutom avgörande att de 
representanter som finns verkligen får tidsutrymme på sina enheter för att föra ut 
SKL. Tiden på enheterna har minskat kännbart i och med att Matematiklyftet tar ett 
stort utrymme. Vi måste bli tydliga i rektorsgruppen om vad som gäller. 
Det känns intressant att undersöka PRIO konceptet vidare. Kan det hjälpa oss att 
använda arbetstiden rätt? 
Vi tittade på våra Operativa mål: 
Mål 1: Klart! 
Mål 2: Mycket är genomfört, inklusive självskattning av lärarna. Lärarna saknar dock 
en återkoppling av sammanställningen. 
Mål 3: Klart! 
Mål 4: I en tid av mycket rekryteringar är detta ett mål vi ständigt måste arbeta med. 
Se även vårt arbete med Kompetensförsörjning. 
Mål 5: Klart! 
Se bilaga: Operativa Mål 
 



5. Kommande nätverkskonferens 4-5/12 – Beslut om vilka som deltar. 
Robert, Lena, Emelie, Lena, Agneta, Sanna, Siw 
 

6. Missiv 6 – Systematisk uppföljning och återkoppling 
Är under utskrift och distribueras separat. 
 

7. Övriga frågor 
Inga 
 

8. Nästa möte, Kalendariet 
Så här ser kalendariet ut för återstoden av läsåret: 
 

20/11-14 Missiv 6 inlämnat. 

4/12-14 Nätverksgrupp, träff 6 i Malmö. Tingsryd är värd. 

5/12-14 Nätverksgrupp, träff 6. Tingsryd är värd. 

17/12-14 Kontaktpersonträff i Stockholm 

18/12-14 Kontaktpersonträff i Stockholm.  

15/1 Kommungrupp 14-16 

21/1-15 Missiv 7 inlämnat 

28/1  14-16 Kommungrupp 

4/2-15 Nätverksträff 7. Karlshamn är värd. 

5/2-15 Nätverksträff 7. Karlshamn är värd. 

25/3-15 Kontaktpersonträff i Stockholm.  

26/3-15 Kontaktpersonträff i Stockholm. 

16/4 Kommungrupp 14-16 

21/4-15 Missiv 8 inlämnat. 

29/4 14-16 Kommungrupp 

5/5-15 Nätverksträff 8 Örenäs slott. Svalöv är värd. 
Välkomna! 
 
Lena och Robert 

 

 



Bilaga: Operativa mål  
 
 
 

Operativa mål 
 
 

1. Alla ma lärare skall delta i Skolverkets matematiksatsning. 
HP: Kpt dagar kvittas mot arbetstid i veckorna. 

2. Alla lärare i åk 1-3 som undervisar i ma skall ha praktisk matte en h/ vecka. 
HP: Samla mattelärarna i åk 1-3 och gå igenom våra operativa mål. Målet med den 
praktiska matten diskuteras. Självskattning av hur nära vi är målet allaredan. (Träffen 
följs upp med ett pedagogiskt café tre veckor senare.) Utvärdering/ självskattning av 
resultatet i Maj -14.  

3. Alla rektorer är delaktiga i sambedömningsarbetet kring NP ma. 
.HP:  Rektorerna informeras vid nästa SLK. Diskussion kring målet och 
handlingsplanen. Gemensamma riktlinjer för organisationen tas fram. Rektorn träffar 
ma- lärarna i januari. Innan lärarna träffar utvecklingsledaren. Utvecklingsledaren 
träffar lärarna som skall genomföra proven under vt för att fånga upp frågor och 
svårigheter. Utvecklingsledaren och lärarna sambedömer prov tillsammans i maj. 
Lärarna analyserar sina resultat när NP är klara. Alla rektorer deltar i analysen av NP 
ma på sina skolor.   

4. Alla lärare som undervisar i ma skall ha behörighet för ämnet och stadiet. 
HP: Tjänstefördelningen och organisationen av undervisningen sker så, att lärare 
undervisar i de ämnen och årskurser där den är behörig. Lärarlegitimation är 
utgångspunkten för behörighet. Därefter examensbevis. Där kommunen saknar 
kompetens i specifikt ämne kan lärarlyftet erbjudas lärare i vissa fall 

5. Öka måluppfyllelsen i ma för åk 4. 
lärarna gör en skattning/ bedömning av elevernas måluppfyllelse. Juni -14.  

 


