På gång

Finansseminarier
2018
Välkommen till årets finansseminarier! Under

oktober månad arrangerar Kommuninvest ett
antal seminarier över hela Sverige som riktar sig
till dig som arbetar med finansfrågor i kommuner,
landsting/regioner och dess företag.
Vi har i år glädjen att välkomna medverkande
från universitet, Danske Bank, Swedbank, Nordea,
SEB, SKL, SABO och PWC. Programmet kan variera
något mellan de olika orterna.

Några punkter från programmet:

• Aktuellt från Kommuninvest.

Östersund
4 oktober
Clarion Hotel Grand
Prästgatan 16

Luleå
2 oktober
Kulturens hus
Skeppsbrogatan 17

Umeå
3 oktober
P5, Väven
Storgatan 46

Räkna med arbetslivet

• Skuldportföljsutvärdering.
• Utmaningar för kommunsektorn
och bostadssektorn.
• Framtidsspaning.

Pär Nershed är företagaren som själv hade svårt för matten i skolan. Nu har han startat ett samarbete mellan skola
och arbetslivet som med tjänsten smartmatte.se lär ut vardagsnära matematik till elever i 23 kommuner.

• Ekonomisk utblick.
• Ekonomisk statistik, scenarioanalys
och framtida utmaningar för
bostadssektorn.

Örebro
18 oktober
Scandic Grand
Fabriksgatan 21–23

• Nya ränteavdragsbegränsningar.

Anmäl dig redan i dag på
www.kommuninvest.se/finansseminarier
Göteborg
10 oktober
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3

Helsingborg
11 oktober
Clarion Grand Hotel
Stortorget 8–12
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Stockholm
16 oktober
Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35

Linköping
9 oktober
Scandic Linköping City
Gamla Tanneforsvägen 51

Alvesta
17 oktober
Hotell Rådmannen
Centralgatan 2
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Vad är Smartmatte för något?

Smartmatte arbetar med att skapa
meningsfulla möten mellan skola och
näringsliv. Elever i högstadiet och gym
nasiet får räkna på verklighetsförank
rade matematikuppgifter tillsammans
med representanter från det lokala
näringslivet. Vi vill göra matematiken
roligare och lättare att förstå samt visa
eleverna vilka yrken och arbetsplatser
som finns i deras närhet.
Hur kom det sig att du drog igång Smart
matte?

Jag har en dotter som tycker att matten
är jobbig och då såg jag fördelarna

med att försöka verklighetsförankra
matten så hon skulle se att det är något
man använder sig av varje dag. Även
jag själv hade haft stor hjälp av att se
hur matematik används utanför klass
rummet när jag växte upp.
Vad består undervisningen av?

Främst är den uppbyggd kring work
shops där lokala arbetslivsrepresen
tater, allt ifrån ingenjörer till sjukskö
terskor, får berätta för eleverna hur de
använder matte på sina arbeten. Utöver
det har vi också en e-mattebok där ex
emplen är tydligt problemlösande och
kopplade till vardagssituationer.

Kan du ge några exempel på aktörer som ni
samarbetar med?

Smartmatte finns i dag i 23 kommuner
från Ystad i Söder till Västerås i norr.
Vi samarbetar med en mängd företag
i dessa kommuner som åker ut till
skolklasser och håller workshops för
eleverna.
Vad är målet med verksamheten i framtiden?

Vi vill göra matteböcker i fler kom
muner samt även utveckla vårt arbete
ute på skolorna. Vi vill få med matte
uppgifter från fler yrken, gärna från
yrken som man inte förknippar med
matematik.
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