Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)
Stockholm 24 feb 2021

Hej LMNT-medlem!
I detta brev får du en kallelse till ett digitalt årsmöte, 14 mars kl 18:00, samt i samband med detta en
inbjudan till en intressant workshop.
På hemsidan www.lmnt.org har vi lagt upp handlingarna (dagordning, budgetförslag och
verksamhetsplan för 2021, resultaträkning och verksamhetsberättelse för 2020) inför årsmötet.
Anmäl dig till årsmötet genom att skicka mail till seila.demir@gmail.com
Vi behöver din epostadress för att kunna skicka dig en länk till zoom-mötet. Länken skickas ca 30
minuter innan årsmötet börjar till den epostadress du angett.
För att LMNT ska kunna fortsätta att vara en ideell organisation som faktiskt har betydelse och
dessutom ge ut vår fina medlemstidning, LMNT Nytt, krävs egentligen väldigt lite av medlemmarna.
Det avgörande är att alla betalar medlemsavgiften. Det är alldeles för få som gör det. Men det är
också viktigt för demokratin i vår förening att det är fler än en handfull medlemmar som kommer på
årsmötet.
150 kr per år inbetalas till Postgironr: 8 58 25-8
Skriv gärna vilket/vilka år inbetalningen avser samt ifall det skett en adressändring.
Nyhet för LMNT är att föreningen kommer sluta avtal med Nordea om ett swish-konto. Då andra
praktiska detaljer först måste slutföras för pg-kontot så har vi ännu inte kunnat sluta avtal. På vår
hemsida kommer vårt framtida swish-nummer anges och denna kan då användas för att betala in
medlemsavgiften framöver.
Kontakta seila.demir@gmail.com (eller sms 0704975083) om ni har frågor kring betald/ej betald
medlemsavgift eller om ni önskar förändring av medlemsskap.

Varmt Välkomna!
Alexander Alsén, ordförande

Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)

Föreningens årsmöte äger rum den 14 mars 2021 kl 18:00 på zoom.
Kl. 18:00

Årsmötesförhandlingar, se dagordning på vår hemsida www.lmnt.org

Ca kl. 19:00 Föredrag av Karolina Broman om ”Din Kemi” med efterföljande frågestund

Din Kemi – ett nytt digitalt kontextbaserat kemiläromedel
Karolina Broman, en av tre redaktörer för Din Kemi, universitetslektor vid
Umeå universitet
Kontextbaserad kemi handlar om att sä tta kemikunskaperna i relevanta
sammanhang som fokuserar på att ö ka ungdomars intresse fö r ä mnet.
Under ett femå rigt projekt, utvecklas ett digitalt kemilä romedel genom att
40 kemiforskare i ett fö rsta steg skrivit texter knutna till sina
expertområ den. Dä refter har en redaktö rsgrupp (bestå ende av Ulf Ellervik,
Linda Lindberg och Karolina Broman) med sina olika kemikompetenser
omarbetat texterna till att passa frä mst hö gstadiet. Med koppling till
kursplanen och genom att addera filmer, bilder och animeringar till
texterna, har ett digitalt lä romedel producerats.
Under fö redraget kommer bå de processen med utvecklingen av Din Kemi,
samt produkten www.dinkemi.se att presenteras. Projektet på gå r två å r till
och under denna tid ska lä romedlet vidareutvecklas till att passa bå de
skola och en intresserad allmä nhet.
Din Kemi ä r gratis och helt fritt att anvä ndas av den som vill.

Kopiera gärna och dela ut till kollegor. Tillfälle till god fortbildning!
De som ännu inte är medlemmar är välkomna och betalar då 150 kr och blir medlemmar för år 2021.

