
       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mathias Valsø:  

knutv2903@osloskolen.no  

Mobil: 98098316  

Læringsmål for perioden Egen 
vurdering 

Engelsk 

Jeg kan fortelle noen fakta om te fra 
India 

  

Matematikk 

Jeg klarer å gjøre om mellom enheter 
ulike enheter også for areal og volum 

  

Jeg kjenner til grunnleggende 
egenskaper hos ulike to- og 
tredimensjonale figurer. 

  

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

  

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

Si hei til de andre på trinnet når du ser de om 
morgenen. Det gir en god start på dagen. 

 

 

• 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. En del av dette vil være å regne 

digitalt. Dette har vi alt startet med, og det 

blir leksene  

 

• 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 ble tilgjengelig 15.01. 

Elevene har fått tilbakemelding på hva de må 

jobbe videre med og det er viktig at alle 

foresatte setter seg inn i tilbakemeldingen og 

forteller hva som står til sitt barn. Vi kommer 

til å bruke skriftlig vurdering som grunnlag 

for utviklingssamtalen vi skal ha i februar. 

For å logge seg inn går man via Rustads 

hjemmeside og bruker for eksempel 

nettbankskalkulator som innlogging. Si ifra 

til Mathias snarest om det skulle være 

problemer med innlogging. Det kan være 

smart å legge noen planer for hvilke mål man 

ønsker å nå før sommeren. 

 

• Det er lagt inn en egen rubrikk for 

bekreftelse av skriftlig vurdering på A-

planen. 

 

Jeg har lest og fortalt mitt barn om innholdet i 
skriftlig vurdering 

Signatur: 

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. 

 

 
Matte 

Vi starter denne uken med digitale lekser i matte. Oppgavene på 
nettet er varierte mellom lette og vanskelige, grunnleggende og 
viderekommen. Jeg regner ikke med at alle elevene får til alle 
oppgavene, men håper man gjør så godt man kan i å løse de. Det kan 
være veldig smart å bruke internett, mattebøker og venner/familie når 
man løser oppgavene. Husk at du kan trykke på nøkkelsymbolet om 
man trenger hint til hva løsningen kan være. 
 
Grønn v betyr svaret er riktig, mens pokal betyr svaret er matematisk 
perfekt. 
 
Mathias har oversikt over hvor mye elevene får regnet. Det er ikke om 
å gjøre alle oppgavene, men å lære mens man jobber.  
 
Jobb to timer med de digitale oppgavene. 
 
Det er markert i programmet hvilke oppgaver jeg vil du skal gjøre. Blir 
du ferdig med oppgavene innen det er gått to timer, kan du for 
eksempel jobbe videre med «kranium»-oppgavene. De handler om 
hoderegning. 

 

 
Engelsk 

Les s. 110-111. Skriv og lær deg glosene. Skriv rimordene fra s. 110. 
Eks. cuppa-supper. Svar på spørsmålene til «Talk about it» i skriveboka. 

 

 
Naturfag 

Vi skal ha en papirflykonkurranse på mandag 22.01. Vi finner ut av 
hvem som klarer å brette de beste papirflyene. Vi har to kategorier. 
Om å gjøre å fly lengst i lengde og om å gjøre å gjøre å fly lengst i tid. 
 
Det du må gjøre før mandag er å lære deg å brette noen gode 
papirfly. Her kan det være smart å gjøre noen søk på internett på ulike 
språk. 
 
Må være ferdig 22.01 

 

Leksene på a-plan leveres på fredager 

 

Lesekort for uken 
Leses hjemme 

   

   

   

Signatur: 

Gymgrupper for uken 
 Uke 4 

1 Innegym 

2 Svømming 

3 Innegym 

Ukas gloser 
Engelsk Norsk 
 
 

Alle ord i leseleksa er gloser 


