
Lokalt profesjonsnettverk i matematikk
Greveskogen vgs, Byskogen-, Kongseik- og Ringshaug ungdomsskoler

v/Inger Therese Fjeld, avd.leder realfag og økonomi, GVS

Samling rektornettverket i Tønsbergregionen, Færder vgs 12.2.19



Status lokalt profesjonsnettverk

• Hva er gjort ? 

• Hva har gått greit?

• Hva er utfordringene?



Samarbeid mellom faglærere om matematikkundervisning

• Lokalt profesjonsnettverk i matematikk

– Fagansvarlige på Byskogen-, Kongseik- og Ringshaug ungdomsskoler og GVS 

– Mål: Identisere felles utfordringer og hva vi kan lære av hverandre. 

– Lavterskel-samarbeid og direkte linjer

• Matematikkprosjekt inneværende skoleår

– Matematikklærere på SVGS og GVS

– Fokus på omvendt undervisning, systematisk faglagsarbeid, «rike» oppgavetyper

– Ekskursjon m/observasjon Engebråten u.skole, Grefsen

– Felles søknad, møter, evaluering



Øvrige nettverk i VFK for samarbeid om matematikk

• Fagforum matematikk VFK

– Alle faglærere i VFK

– 21.nov og 4.april

• Profesjonsnettverk i matematikk for VFK

– Alle fagutviklere, lærerspesialister, matematikkansvarlige fra de videregående skolene

• Arbeidsgruppe Strategisk plan matematikk

– Implementering av strategiområde matematikk, kompetanseheving av lærere

https://portalen.vfk.no/sites/Grupperom/Matematikk/Sider/Home.aspx


Deltakere i vårt lokale profesjonsnettverk

• Byskogen - Vibeke Aannestad og Thomas Teigen

• Kongseik - Yvonne Dyre-Hansen og Kristin Tyrmi

• Ringshaug - Morten Hoksrød og Marit Anita Dahl

• Greveskogen – Andreas Jørgensen og Inger Therese Fjeld



Lokalt profesjonsnettverk, møter H2018

• 10.9.18 – oppstartmøte, «bli-kjent», identifisere hva vi ønsker av 

samarbeidet, planlegge agenda videre

• 15.10.18 – overgang fra 10.trinn til vgs, diskusjon av felles ansvar for 

elever, observasjon av undervisning

• 15.11.18 – metodikk Engebråten u.skole, gjennomgang og diskusjon av 

eksamen V2018 for hhv. 10.trinn og Vg1 1P, observasjon av 

undervisning



Lokalt profesjonsnettverk, agenda13.2.19 

• Kort referat fra rektornettverksmøte tirsdag 12.februar v/Inger Therese

• Utveksling av erfaringer fra skolebesøk/observasjon

• Konkretisere hva som er det viktigste behovet vi har for vårt samarbeid, som 

– Læreplanarbeid

– Vurdering og innholdet i undervisningen

– oppgavetyper



Lokalt profesjonsnettverk, agenda13.2.19 

• Kontaktpersoner på hver av skolene, sette møtedatoer for 2019.

• Forslag: 1-2 møtepunkter mellom hver av ungdomsskolene og Greveskogen 
for høsten -19. Deretter felles samling for alle mot slutten av 1.termin

• GeoGebra 5.0 eller 6.0? Vi legger plan for god overgang for lærere og elever.

• Informasjon om Fagforum matematikk 4.april, samt felles planleggingsdag for 
alle fagfora 14.august i Vestfold fylkeskommune v/Andreas



Oppsummering

• Hva er gjort ?

• Hva har gått greit?

– Dannet godt grunnlag for videre samarbeid

– Alle opplever nytteverdi

– Viktige erfaringer gjort allerede

• Hva er utfordringene?

– Slitasje på lærere som deltar i mange ulike fora

– Fokusere på det som er viktigst og gir størst effekt på resultater

– Tidsrammer

– Mye nytt som krever tid (fagfornyelse, programmering i matematikk..)


