
       

 

 

 

 

 

  

Arbeidsplanen er sett: 

___________________________________ 

 

 

 

Mathias Valsø:  

knutv2903@osloskolen.no  

Mobil: 98098316  

Læringsmål for perioden Egen 
vurdering 

Engelsk 

 Jeg kan en del fakta om India 

  

Norsk 

Jeg kan forskjellen på fakta og 
påstander 

  

Matematikk 

Jeg kan gjøre om mellom mm, cm, dm 
og m 

  

Jeg vet hvordan man regner areal av 
firkanter 

  

Jeg vet hvordan man regner omkrets 
av trekanter, firkanter og 
mangekanter 

  

PALS 
Jeg er gjør mitt beste for å følge 
reglene på skolen 

  

-_-\*Periodens TIPS*/-_- 

Det er smart å stå for det man har gjort. Om man 
innrømmer hva som har skjedd før noen spør kan 
det hende man får ros, selv om man hadde gjort 

noe galt. 

 

 

• Nytt skoleår og nye muligheter. Vi jobber 

mot 8. trinn og kommer til å gjøre om på 

noen rutiner i løpet av skoleåret etter hvert 

som vi når nye nivå. Mathias håper og tror vi 

kan redusere leksemengden enda mer, men 

det krever at vi holder skoledagene effektive 

og lærerike. 

 

• Rektor Britt ble faktisk så imponert over 

lesingen på syvende trinn at de fikk en ekstra 

PALS-belønning. Hun hadde ikke fått så 

mange besvarelser fra et syvende trinn så 

lenge hun har vært rektor på Rustad. Herlig! 
 

• Skriftlig vurdering blir tilgjengelig 15.01. Jeg 

kommer til å fokusere på de sosiale 

ferdighetene, men gir også faglige 

tilbakemeldinger. Fint om dere hjemme tar 

en titt på vurderingene før 

utviklingssamtalene. Samtalene kommer i 

februar.  

 

Navn: 

mailto:knutv2903@osloskolen.no
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag Lekse Sett 

 
Norsk 

Les totalt 100 minutter i en selvvalgt bok i løpet av uken. I de ni rutene 
kan du selv skrive inn hvor mye du har lest. Pass på at det blir minst 
100 min i løpet av uken. La noen hjemme signere på at leksen er gjort i 
den store ruten i bunn av tabellen. 
 

 

Gjør oppgave 107, 110 a og b og 112 i språkboka. 

 

 
Matte 

Gjør side 6 – 9 i Multi 7b. Skriv i ruteboka di. 
 
Husk å sette bokbind på den nye boka di. 

 

 
Engelsk 

Les s. 106-109 I Textbook. Skriv og lær glosene. Skriv og forklar på 
engelsk hva ordene under: Taj Mahal New Delhi Holi Bazaar Mithai 

 

 
KRLE 

Gjør ferdig fakta arket om din gruppes religion. Vi skal jobbe med 
dette mandag 15.01, så de fleste av dere rekker å bli ferdige på skolen. 
 
Send besvarelsen deres til Mathias via mail 

 

Leksene på a-plan leveres på fredager 

Gymgrupper for uken 
 Uke 2 

1 Utegym 

2 Svømming 

3 Innegym 

Ukas gloser 
Engelsk Norsk 

humid fuktig 

getting used to bli vant til 

rickshaws sykkeltaxier 

mules muldyr 

bazaar marked 

were in luck hadde flaks 

corner shop nærbutikk 

matted floket 

braids fletter 

Lesekort for uken 
Leses hjemme 

   

   

   

Signatur: 


