
 

 

 

För kopiering till de kolleger som undervisar 

i matematik! 

 

 

Malmö den 27 september 2005 

 

 

Inbjudan till dig, som deltog i Matematikbiennalen i Malmö 2004! 

 

     www.mah.se/matematikbiennalen 

 

Matematik bygger broar är temat när Matematikbiennalen i januari 2006 ges för 

andra gången i Malmö. Invigningen av Matematikbiennalen blir torsdagen den 

26 januari klockan 9.00 och biennalen avslutas fredagen den 27 januari klockan 

17.15. På torsdagskvällen blir det stor konferensfest. Det blir då utdelning av 

Nämnarenpriset 2006 och underhållning av kända skåningar och sedan blir det 

dans till levande musik.  

 

Som vanligt kommer det att vara idéutställningar, workshops och föredrag, där 

du får möjlighet att träffa kolleger och diskutera viktiga frågor. Förutom lärare 

från fältet kommer också lärarutbildare och forskare i matematik och matema-

tikdidaktik från Sverige och andra delar av världen att medverka. Bland de 

medverkande finns också Skolminister Ibrahim Baylan. På biennalens hemsida 

finns all information. 

 

Liksom för två år sedan kostar konferensen inkl luncher och kaffe med tilltugg 

2 900 kronor, exkl moms. Konferensfesten kommer att kosta 275 kronor, exkl 

moms. Eftersom de båda dagarna har samma antal arbetspass kommer ingen 

speciell ”fredagskonferens” att erbjudas. Istället finns det möjlighet för en skola 

att betala en konferensavgift för två lärare, som deltar var sin dag. 

 

Anmälan till Matematikbiennalen 2006 gör du på hemsidan mellan den 30 sep-

tember och 10 november. Samtidigt anmäler du dig till de programpunkter som 

du vill delta i. Du kan anmäla dig till tio olika arbetspass, alltså ett mer än tidi-

gare år. Observera att om en aktivitet är fullbokad kommer ingen anmälan att 

kunna ske och du måste välja annan aktivitet. Alltså, anmäl dig i god tid, så att 

du får dina önskemål uppfyllda!  

 

Vi ser fram emot din anmälan och välkomnar dig till Malmö i januari 2006! 

 

Med hälsningar 

 

Viveca Serder, projektledare 

Organisationskommittén för Matematikbiennalen 2006 

http://www.mah.se/matematilbiennalen

