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Invitation til faglig følgegruppe til dansk- og matematik program: 

Kvalitet i dansk- og matematikundervisning - KiDM 

”Kvalitet i dansk og matematik” forkortet til KiDM er navnet på et for-

søgs- og udviklingsprogram, der som led i folkeskolereformen skal af-

prøve konkrete indsatser for at skabe bedre kvalitet i dansk- og matema-

tikundervisningen.  

Styregruppen for KiDM vil gerne invitere dig til at indgå i en faglig føl-

gegruppe for dansk-projektet i KiDM. 

Styregruppen bag programmet består af repræsentanter fra Under-

visningsministeriet, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, 

der samarbejder om gennemførelsen af programmet. Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitet (STUK) sekretariatsbetjener styregruppen og har 

kontakten med projektledelsen af programmet. 

Det overordnede formål med udviklings- og forsøgsprogram er at bidra-

ge til at udvikle kvaliteten af dansk- og matematikundervisningen i folke-

skolen gennem tre faser bestående af udvikling, pilotafprøvning og kon-

trolleret forsøg med nye undervisningsformer- og materialer.  

Frem til udgangen af 2018 er der afsat 20 millioner kroner til program-

met, som involverer over 100 skoler i udvikling og forsøg.  

Udviklingssprogrammet ledes af Læremiddel.dk og Center for Anvendt 

Skoleforskning ved University College Lillebælt, der har vundet et udbud 

af programmet. Programmet bliver gennemført i tæt samarbejde med 

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, University College Sjælland, 

University College Nordjylland og UC Syd. 27 forskere og udviklere del-

tager i gennemførelsen af programmet. 
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I forbindelse med programmet nedsættes to faglige følgegrupper for 

henholdsvis dansk og matematik. De faglige følgegrupper sammensættes 

af fagdidaktiske eksperter og faglige netværksrepræsentanter inden for de 

to fag. De faglige følgegrupper kan inddrages af Styregruppen til at kvali-

ficere resultaterne i projekterne og evalueringen af programmet. De fag-

lige følgegrupper vil således blive konsulteret af Styregruppen og leve-

randøren i forbindelse med leverancer i projektet. 

Den faglige følgegruppe vil blive indkaldt til møde en-to gange årligt. 

Inden hvert møde fremsendes materiale fra programmet. Det første mø-

de planlægges til at foregå i starten af maj 2017. 

Der er vedlagt et kort notat om programmet og dansk- og matematik 

projekterne i programmet. På de første følgegruppemøde vil det samlede 

program og delprojektet i dit fagområde blive præsenteret. 

 

Du bedes senest den 21. april 2017 sende en mail om, hvorvidt du har 

mulighed for at indgå i den faglige følgegruppe. Send mailen til: 

Charlotte.Rotboll.Sjogreen@stukuvm.dk 

 

Jeg ser frem til at modtage dit svar på invitationen til at deltage i den 

faglige følgegruppe. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Rotbøll Sjøgreen 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 51 19 

Charlotte.Rotboll.Sjogreen@stukuvm.dk 
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