Sveriges MatematikLärarförenings
Sommarkurs i Mullsjö
17 - 20 juni 2018
För dig som undervisar i matematik från förskola till gymnasium
Sedan 1994 har Sveriges MatematikLärarförening, SMaL, arrangerat den mycket uppskattade
sommarkursen i Mullsjö.
Skolverket, NCM, lärarutbildningar, aktiva lärare och forskare erbjuder en högklassig
kompetensutveckling i matematik som innehåller undervisningserfarenheter, metodiska tips,
aktuell forskning och vad som händer inom matematikundervisning i Sverige.
Kursen har ett stort utbud av gemensamma och valbara föreläsningar och workshops med
innehåll som t ex GeoGebra, programmering för alla stadier, språkutvecklande arbetssätt,
utmanande matematik och matematiktävlingar.
I år medverkar bland andra Mathias Andersson, Jacob Axdorph, Per Berggren, Valentina
Chapovalova, Malin Christersson, Cecilia Christiansen, Anna Efremova, Helena Eriksson,
Johan Falk, Annika Forsgren, Eva Friberg, Ingemar Holgersson, Ellinor Isaksson, Torbjörn
Jansson Eva-Stina Källgården, Maria Lindroth, Bodil Lövgren, Ulricha Malmberg, Kristina
Modin, Eva Norén, Peter Nyström, Hans Persson, Ingvar O Persson, Torbjörn Tambour, Lotta
Vedman, Karin Wallby, Anna Östman.
Stipendium
Du som är medlem och ännu inte har deltagit i någon av SMaLs sommarkurser har möjlighet att söka stipendium
för kursen. I din ansökan ska du ange var du arbetar och på vilket sätt du tänker använda dina erfarenheter från
kursen. Dessutom ska rektors yttrande kopieras in i anmälningsformuläret, som finns på hemsidan www.smalmatte.com. Vi kommer att dela ut ett SMaL-stipendium och två stipendier från Bengt Anderbergs Minnesfond.

Programmet har valbara alternativ som passar alla oavsett vilket stadium du undervisar i.
Samma fantastiskt låga pris igen!
- 3 700 kr för medlem i SMaL
- 4 200 kr för icke-medlem (priserna är inkl. moms)
Anmälan görs på hemsidan www.smal-matte.com senast den 31 maj.

Mera information om medverkande och program kommer fortlöpande att läggas ut på SMaLs
hemsida www.smal-matte.com under rubriken ”Sommarkurser”.
Anmälan sker på SMaLs hemsida. Brev med information skickas ut till alla anmälda i
månadsskiftet maj/juni.
För frågor kontakta: Maria Lindroth, Maria.Lindroth@botkyrka.se

Sveriges MatematikLärarförening (SMaL), www.smal-matte.com

