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Informasjon om byomfattende talentsatsing i matematikk for elever på 8. og 9. trinn 

2017/2018 

 
Utdanningsadministrasjonen viderefører tilbudet Talentsatsing i matematikk for elever på 8. og 9. 

trinn.  

 

Skoleåret 2017/2018  

 Tilbudet gjelder for elever på 8. trinn med særlige forutsetninger og interesse for 

matematikk, og som i tillegg har faglige ferdigheter tilsvarende karakter 5 eller 6.  

 Tilbudet er for elever på 9. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk, og 
som i tillegg har karakteren 5 eller 6 fra halvårsvurderingen våren 2017.  

 Elevene på talentsatsingstilbudet må få karakteren 5 eller 6 etter 1. termin for å beholde 
plassen på talentsatsingen i 2. termin.  

 Påmelding gjøres elektronisk via Quest Back  

 Bostedsskolen ved faglærer har ansvar for å fylle ut påmelding for hver elev. Følgende 

informasjon må innhentes i forkant:  
o elevenes navn og e-postadresse  

o foresattes navn og e-postadresse  

o skolevalg (1. og 2. valg)  

o telefonnummer til foresatte/elev  

o om eleven deltok på talentsatsing i matematikk skoleåret 2016/2017 (gjelder kun 

elever på 9. trinn)  

 

Om tilbudet  
Tilbudet er for elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk. Det 

har til hensikt å øke elevenes interesse for matematikk og gi dem  

 mulighet for faglig fordypning i matematikk  

 støtte til en raskere progresjon som grunnlag for forserte løp  

 

Tilbudet kommer i tillegg til, og skal ikke erstatte differensiert oppfølging i klasser og grupper på 

bostedsskolen, herunder opplegg for grunnskoleeksamen i matematikk på 9. trinn.  
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Det vil i utgangspunktet opprettes én gruppe på hver av skolene. Undervisningen vil foregå to 

klokketimer én dag i uken etter vanlig skoletid. Følgende skoler tilbyr undervisning: 
 

Skole Dag/tidspunkt 8. trinn Dag/tidspunkt 9. trinn 

Brannfjell 

 Tirsdag 15.30-17.30 Tirsdag 15.00-17.00 

Fyrstikkalléen 

 Onsdag 16.15-18.15 Onsdag 16.15-18.15 

Granstangen 

 Tirsdag 15.30-17.30 Tirsdag 15.30-17.30 

Groruddalen 

 Tirsdag 15.00-17.00 Torsdag 15.00-17.00 

Hovseter 

 

Mandag 15.30-17.30 

Torsdag 15.30-17.30 Mandag 15-30-17.30 

Jordal 

 Torsdag 16.00-18.00 Torsdag 16.00-18.00 

Linderud 

 Tirsdag 16.00-18.00 Tirsdag 16.00-18.00 

Midtstuen 

 Mandag 14.30-16.30 Mandag 14.30-16.30 

Ruseløkka 

 Onsdag 15.30-17.30 Onsdag 15.30-17.30 

 
Undervisningen starter i uke 41. 
 

Alle skoler med ungdomstrinn har følgende ansvar:  

 Informere elever og foresatte om tilbudet  

 Benytte resultatene fra kartlegginger som blant annet overgangsprøven i regning for 7. 

trinn, og annen kjennskap til elevene for å finne elever som er aktuelle for tilbudet  

 Motivere aktuelle elever individuelt og melde dem på tilbudet i samarbeid med elev og 

foresatte  

 Legge til rette for tilpasset opplæring på elevens nivå i de ordinære matematikktimene. 

Faglærer i matematikk skal gjøre seg kjent med innholdet i talentsatsingen.  

 Eventuelt sikre eleven tilbud om forserte løp, herunder legge til rette for at elevene meldes 

opp til eksamener i tråd med gjeldende regelverk  

 

 

Informasjon til elever og foresatte:  
Alle skoler med ungdomstrinn har ansvar for å informere og motivere elever i målgruppen for 

påmelding i samråd med elevens foresatte. I dette arbeidet har faglærer i matematikk en viktig rolle. 

Det er en forutsetning at faglærer bruker tilgjengelig dokumentasjon ved skolestart til å identifisere 

og motivere elever. Rektor må sikre at det gjøres i tide før påmeldingsfristen 15. september.  

 

Vedlagte informasjonsmateriell er ikke tenkt til allmenn distribusjon, men til bruk for elever som 

faglærer vurderer som aktuelle for tilbudet og deres foresatte. Det er imidlertid en forutsetning at 

alle foresatte på 8. og 9. trinn gjøres kjent med at tilbudet gis. Vedlagte lysark benyttes på møter 

med foresatte.  

 

Elever som deltok i tilbudet forrige skoleår har fortrinnsrett til deltakelse i gruppene for årets 9. 

trinnselever. 
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Tilbudet i talentsatsingen:  

 Elevene vil få undervisning som utfordrer, engasjerer og gir rom for individuelle valg og 
fordypning, gjennom bl.a. bruk av kreative problemløsningsstrategier.  

 Alle hovedområdene i læreplanen i matematikk vil være representert i løpet av skoleåret.  

 Eleven skal kunne fordype seg i fagstoff, men skal også kunne ha raskere progresjon i å nå 
kompetansemålene i læreplanen i faget.  

 Tilbudsskolene tilpasser utvalg og omfang av tema for sin elevgruppe og ut ifra lærerens 
spisskompetanse.  

 Det kan legges til rette for at elevene har hjemmearbeid.  

 Oppstart for elevene er uke 41. Undervisningen fortsetter etter jul og varer fram til og med 
uke 20.  

 Dersom en elev har ugyldig fravær mer enn tre ganger i løpet av høsten må det tas opp med 
eleven og de foresatte.  

 Elever, foresatte og faglærer på bostedsskolen vil få jevnlig informasjon om innholdet i 

tilbudet. Det er viktig at deltakernes faglærere bruker denne informasjonen i tilpasningen av 

undervisningen for elevene som deltar.  

 

Påmelding:  
Påmelding skjer ved at faglærer fyller ut elektronisk påmeldingsskjema, bruk lenken under. Elever 

og foresatte må sette opp valg av skole i prioritert rekkefølge. Siden ikke alle kan regne med å få 

førstevalget innfridd, må alle også føre opp et andrevalg.  

 

Faglærer må vurdere om eleven er aktuell for tilbudet og oppfyller kravene for påmelding.  

 

Påmeldingsfrist er 15. september. Påmeldingsfristen må overholdes, så det er viktig at elever og 

foresatte får informasjon i god tid.  

 

Lenke til påmelding: 
https://response.questback.com/oslokommuneutdanningsetaten/talentsatsing_2017_2018 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Birgitte Moltubakk Steffen Håkonsen 

assisterende avdelingsdirektør fagansvarlig naturfag 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

    

 

Mottakere: Alle grunnskoler med ungdomstrinn 

    

 

 

https://response.questback.com/oslokommuneutdanningsetaten/talentsatsing_2017_2018

