LMNT_och LMNT-nytt
LMNT-nytt är medlemstidning för Riksföreningen för Lärarna i Matematik,
Naturvetenskap och Teknik – LMNT. LMNT är en politiskt och fackligt
obunden ideell förening och har till syfte att ta till vara gemensamma
intressen för lärarna i matematik, fysik, kemi, teknik och naturkunskap. I
enlighet med stadgarna arbetar föreningen med att främja undervisningen i
matematik, naturvetenskap och teknik.
Riksföreningen består för närvarande av sju kretsföreningar. De flesta
medlemmarna arbetar i gymnasiet eller på grundskolans högre stadier men
föreningen värnar också om undervisningen på grundskolans lägre stadier.
Medlem i en kretsförening kan var och en bli som intresserar sig för
föreningens syften, man behöver alltså inte vara lärare. Även lärarutbildare
har en självklar plats och de spelar viktiga roller i föreningen. Allt arbete som
utförs av styrelsemedlemmar och andra funktionärer i kretsföreningarna är
ideellt och några arvoden utgår således inte.
LMNT-nytt utkommer med 2 nummer per år. Varje nummer har 48 A4-sidor.
Innehållet i tidningen består helt och hållet av artiklar och inlägg som
författas eller samlas in av medlemmarna. Varje krets har huvudansvar för
innehållet enligt ett roterande schema men andra kretsar bidrar också i varje
nummer. Även utomstående personer från universitets- och mediavärlden,
eller från Skolverket och andra myndigheter medverkar i tidningen. För
sammanställningen av materialet och redigering av tidningen ansvarar en
redaktion på sju personer. Något arvode utgår inte till redaktionen och inte
heller till artiklarnas författare. Tidningen finansieras av medlemsavgifter
och bidrag från Skolverket.
Historik
År 1933 bildades LMFK – Föreningen för Lärarna i Matematik, Fysik och
Kemi. I och med att ämnet teknik tillkommit i grundskolan och att
Naturkunskapslärarnas förening gick samman med LMFK breddades
föreningens engagemang och 1994 bytte den namn till LMNT.
LMFK-nytt startades 1974 som ett medlemsblad för Stockholmskretsen. Fler
och fler kretsar ville få medlemsbladetet till sina medlemmar och 1987 blev
LMFK-nytt en tidning för Riksföreningen. Våren 1994 bytte föreningen

namn till LMNT. Som en följd av föreningens namnbyte ändrades tidningens
namn till LMNT-nytt.

