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Basiskunnskaper i matematikk er kartleggingsprøver til bruk i grunnskolen.
Prøveserien er utviklet med sikte på å være et hjelpemiddel:
• til å oppdage elever som har behov for spesielt tilrettelagte hjelpetiltak og til å synliggjøre behovet for
grundigere individuelle undersøkelser
• som bidrar til at læreren på en systematisk måte kan vurdere sin egen klasses nivå i forhold til et større antall
elever
• som gjør læreren i stand til på en systematisk måte å vurdere enkeltelevers framgang
Prøvene er organisert i tre hovednivåer:
Nivå A – brukes sent på våren i 2. klasse eller tidlig på høsten i 3. klasse
Nivå B – brukes sent på våren i 4. klasse eller tidlig på høsten i 5. klasse
Nivå C – brukes sent på våren i 7. klasse eller tidlig på høsten i 8. klasse
Håndbok for læreren m/noteringsark BM 82-00-42374-3 (kr 205,00 + moms)

2./3. kl. Elevprøver Nivå A (15 eks.) BM 82-00-45166-6 (kr 274,00 + moms)
4./5. kl. Elevprøver Nivå B (15 eks.) BM 82-00-45167-4 (kr 274,00 + moms)
7./8. kl. Elevprøver Nivå C (15 eks.) BM 82-00-45168-2 (kr 274,00 + moms)
Kartlegging og prøver i matematikk. I dette notatet vil det bli presentert et utvalg av prøver og
kartleggingsredskaper. En oversikt er gitt i en matrise som viser. Gjennom muntlig fokus, varierte og
aktiviserende oppgaver og enkle sanger gir Auf Deutsch, Wir starten elevene en første smakebit av språket.
Gjennom muntlig fokus, varierte og aktiviserende oppgaver og enkle sanger gir C'est chouette, Débutant
elevene en første smakebit av språket. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på
Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Pasiones er et nyutviklet
læreverk for den videregående skolen i spansk nivå II. Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med
lydstoff og lærernettsted. Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og
hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og. Kursinnholdet reflekterer
arbeidslivets krav til digital kompetanse og oppdateres kontinuerlig for å møte de krav og utfordringer som til
enhver tid er bedriftenes. Hei! Jeg også har oppdaget natron(før jeg vart syk), så nå driver jeg å overtaler
resten av familien til å omfavne natron. En basisk kropp er deilig, det er jo.

