llqtJcrundlaa for
)CMI-Danmark, aliu Danmarks MatematllamdtrYlsnlnpkommlølon
Tdtrldt af pnesidict for Vademkabcmes Selskab pr. 17. maj 1993
1.
Der oprettes en dansk llllderkoaunillioø 9Dder JCMl, Tbc International (",.,..,million oo Mathematica!
1115tnictioo. Underkommissionen bcn&vnes Daøøwlcs Matematikundervisoinpkommissioa eller
ligestillet hermed )CMI-Danmark.
2.

Damnulcs Matematikundervisningskommislion oprettes I ovcmmtemmclse med (4) i 1be International
Matbcmatical Union's Terms el lltfercnc:e (1986) for tbe lntemalional Ownmiøion OD Matbematical
lastruction, 10m lyder
•Any Adbering Organiz.ation (i Danmark Vidcmkabemea Selskab1wishing IO support or encou.raae tbe
work of the Commission ()CMI] may create, or recognizit. m agrecmcnt witb ils Committee fm
Matbematics [i Danmark Natio.nalkomit6en for Matematik], a Sub-Commission for JCMJ to maintain
liaisoll with the Commiss1on ID all matten pertlnml to its affairs. 1be Adhering Organization in
qucstion shall designate ooe member of tbc llid Sub-Commissioo. if c:reated, to te!Ve as a delepted
membc:r of JCMJ as mentioned in (l)"

3.
Formllet med Danmarks Matematikundervisningskommission er dels (jf. 2)
- at virke som bindeled mellem JCMJ og Dammrlc,

dels
- at virke for udnksDna af Information om es IJ'llspunkter vedrørende matematikuDdervisning pi
alle uddannelsestrin i landet.
·
- at fremme såvel udbredelsen af kendskabet l Danmark til intematioDale stremDinger i
matematilcundervisniDgen som udlandets kendskab W dansk matematlku.ndtrTllnln&,
- at fremme lnltlatlnr til fonknlq om 91 achikllaa af dansk matematil'1mdervisaiDg pl alle
uddmnelsestrin.
4.

Retningslinjerne for kommissionens oprettelse og virke øver tiltra:delse af Nationalkomitien for
Matematik, jf. 2. Efter nedsættelsen af kommissionen ubejder denne autonomt.

s.
Danmarks Matematikundervisninptommission ncduenes for tre Ir ad pagen, farste pog for perioden
_ •). Det enkelte kornmissioasmcdlem kan aormalt b9jst genvclges for fn umiddelbart plfalgende
periode.

6.
Kommissionen dannes generisk, idel den bestlr af
- 2 medlemmer udpeget af hver af de til enhver tid eksistetende faglige le"rfonnlnaer der i falge

deres retningslinjer besk.lcftiger •I& med matematilcundervlsoing;
- de til enhver tid vcrende ministerielle fqkonsultnter i matematik;

-

- 3 medlemmer actpeget af Daaak ma&ematlak F•nala&;
- 3 medlemmer udpeget af NaUonalkomltnn for Matematik. El af disse medlemmer er tillige
Nationalrepraentant for Danmark i tCMI. To af de tre medlemmer fonidsenes al bavc tillcnylning til
anvendelsesrcttede matcmatisb fag.
- 3 medlemmer der besk&ftiger sig fonkningsmaaigt med matematikkens didaktik adpcgel af et
kommcode matematikdidaktisk selskab i Daømark ..). IDdtil danncJsen af et sldant selskab udpeges
å matematikdidaktik.er af Dansk matematiak Forenin& 612 af Foreoingeø af repe- og matematiklame
ved Semiuarieme. ål af Matematiklererfonuingcn (de l)'IDDUialc addanncllcr). Disse medlemmer
indglr itJce i de plgeldende fomiinprs normale lldpegniDgstYot jf. tidligm llykker i denc: punkt
umt punkt 7.
Skulle en eller flere af de udpcpinpberettigede organisationetfmstamer ikke ,n.slte at gere brug af
sin adpegningsadpn& reducms kommissiODCD li.lsvaralde.

Ved afslutningen af bver tre-lrs funktionsperiode lldarbejder kommissionen en liste over de
orpnisatioDU/lnstaascr der er beRttigede til at Ddpcge medlemmerne af deø efterfølgende kommission.
7.

Ved oprettelsen af Danmarks Matematikundervisninpkommissioø best1r denne af24 medlemmer ...),
nemlig

- 2 medlemmer udpeget af Daomarks Matematiklcrerforening (folkeskolen)
- 2 medlemmer udpeget af Matematikbererforcniogen (de gymnasiale uddannelser)
- 2 medlemmer adpeget af Foreningen af repc- og malanatiklcrere ved Seminariemc

- MinisterielS fagkonsulenter (pt 1) i Folkeskoleafddmgen
- Ministeriets fagkonsulenter (pt 2) i Gymøuicafdelingal
- MiuisterielS fagkonsulenter (pt 2) i Ditektontet for Folkeopl)'Sllin&
-1.dinisteriets fagkonsvlentcr (pt 2) i E.rbvcrvsskolcafdelinpi. vedr,rude de teknislce grunduddannet-

ter
- MinistcrklS fagkonsulcnter (pt 2) i Echvcmskolcafdelingen, ~ode HHX og HTX
- 3 medlemmer udpeget af Dansk matematisk Forening
- 3 medlemmer udpeget af N1tionalkornil6cn for Matcmitik, jf. punkt 6
- 3 matematikdidaktikere, jf. punkt 6
8.
Medlemmerne af kommissionen er Ikke reprøeatutcl" for dem respektive organisationcrfmstanser,
men er i ummenbeng med kommissionens azt,ejde bo bundet af dacs egne syuspunktcr.
Medlemmernes tilhersforbold 111 de plpldendt orpnisationetfmstanser er slledcs udelukkende
bqgrundea for dera medlemskab.

9.
Tal at varetage de 1-beudc forretninger øedsctter Dwnadcs Matematikuødervisningskommission af sin
midte et forntDIDpud.ala pl 5 pmoner, hvoraf dog det tommissiommedlem der er udpeget af
Nationalkomitffll for Matematik som Nationalrepraentant for Danmark (jf. pankt 6) er fedt medlem.
M medlemmane stal mindst

- tt have tillal)'Uling til folkeskolcomddet,
- tt have tillal)'Uling til de almeoe- oa stvdieforberedeode 11ddlnDe11U for de 16-19-lrige
- å have tillcn)'Uling til de vidcreg&eode uddannelser.

- ,t

have tilknytning til de anvendelsesretlede matematiske

faa.

Kommissionen V&Jger & afforretningsudvllgsmedlemmeme aom fonaaad. Forretninpudvalaet vslger

tt andet medlem som aatrormand til at mistere formanden

oa qretage forretningerne bvis denne

akulle fl forfald.
10.

Den samlede kommission holder mindst tt &rligt mede, der Indkaldes af FOiretninpudvaJae1.

11.

Dette reaellfUDdlag er i kraft indtil det pi initiativ af Danmarks MatematilcuDdervimiDpkommission
Endres auder iaggtagelse af punkt 4.

Noter {ved Mogens_Niss)
•) Det fomlls, at den første funktionsperiode .er 1. januar 1994 - 31. december 1996.

..) Siden udarbejdelsen af ovensilende regelgiuodlag pr. 9. januar 1992 stiftedes den 29 april 1993
Forum for Matunatikke,u Didabik som et dansk selskab for matematikkens didaktik. Det foreaJls. at
Forum for Matematikkens Didak1ik af de udpcgniogsbacttigede msiamcr anerkendes 10m det i dette
stykke omtalte selslcab.
....) Siden udarbejdelsen af ovenstleode regelgrundlaa er der i begyndelsen af 1993 oprettet
Foreniri1en for Handelsskolunu MatUMtilda!rat. Det foralls, at den i medfør af punkt 7 dannede
første kommission umiddelbart efter dannelsen beslutter at advide kommissioøeo med medlem(mer)
udpeget af Foreningen for Handelsskolemes Matcmatiklercre, siledes at de(n) plgaeldende kan deltage
i kommissionens arbejde fra begyndel11CD.

