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TIL FORÆLDRE

VELKOMSTBREV

Dit barns skole har valgt at investere i MatematikFessor, og det er selvfølgelig en god ting både 
for læreren, dit barn og dig. Nu vil vi fortælle dig, hvorfor og hvordan du som forælder kan støtte 
op omkring dit barns matematiske udvikling på MatematikFessor.

Læreren har med MatematikFessor en unik mulighed for at følge den enkelte elevs udvikling. 
Læreren skal ikke bruge sin tid på at rette opgaver og kan derfor sætte præcist ind over for de 
elever, der har svært ved et givent matematiske emne eller kan udfordre de elever, der ligger 
over det gennemsnitlige niveau.

Når dit barn logger ind på MatematikFessor.dk med sit UNI-login, kommer han/hun til forsiden 
hvor der under Kalender kan ses om der er opgaver fra læreren. Hvis der er opgaver fra læreren, 
vil dette vises som en bjælke i kalenderen. Opgaver kan for eksempel bestå af en eller flere 
videolektioner, som barnet skal se, og herefter skal det løse en række opgaver. Når opgaven er 
afleveret, og hvis dit barn har svaret forkert på nogle spørgsmål, vil MatematikFessor vise det 
korrekte facit og komme med et bud på en udregning. MatematikFessor vil også foreslå en eller 
flere videolektioner, der kan forklare, hvordan man udregner det givne matematikstykke.

Ud over undervisningen kan dit barn også derhjemme træne sine matematiske kompetencer. 
Det kan for eksempel foregå i “SuperTræneren” som er et tilkøbsmodul, som skolerne kan købe. 
“SuperTræneren” er et adaptivt program, der tilpasser sig dit barns niveau. I MatematikFessors 
“Bogreol” er der online “bøger” til hvert klassetrin, der indeholder videolektioner og opgaver. Hvis 
I ønsker en mere legende tilgang til matematikken, kan du og dit barn vælge fanen “Spil” hvor 
det populære kodespil Coding Islands ligger.

Du kan som forælder hjælpe dit barn med at huske på at logge på MatematikFessor, både når 
de har opgaver for, og hvis I støder på områder, som dit barn har svært ved og derfor skal bruge 
hjælp til. I kan altid kigge på de matematiske videoelektioner, der er tilgængelige på Matematik-
Fessor under fanen “Lektioner”. Og så kan MatematikFessor selvfølgelig altid bruges for sjov!

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen 
MatematikFessor-teamet


