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INFORMASJON OM LEKSEHJELPSKURS I 

MATEMATIKK FOR ELEVER PA  10.TRINN 

Oslo katedralskole er et av 5 leksehjelpssentre som høsten 2017 tilbyr fagspesifikke kurs i 

matematikk hver tirsdag fra og med 24. oktober til elever ved følgende ungdomsskoler: 

Nordberg, Sagene, Ris, Bjølsen, Engebråten, Ila, Ruseløkka, Uranienborg, Marienlyst og F21. 

 

Kursene vil ta for seg sentrale kompetansemål fra læreplanen i matematikk fra 10. klasse.  

 

Tema leksehjelpskurs: 

Uke Torsdag 

43- 24. oktober Regning med små og store 

tall, standardform, løse enkle 

likninger 

44 – 31. oktober Faktorisering/kvadratsetningen 

45 – 7. november Likninger, likningssett 

46 – 14. november Algebra 

47 – 21. november Funksjoner 

48 – 28. november Geometri, konstruksjon 

49 – 5. desember Pytagoras, formlikhet 

 

Det vil også være mulighet for å gjøre lekser og oppgaver som du ønsker hjelp med på 

leksehjelpskurset. Mye av tiden går med til regning av oppgaver med veiledning av lærere. Vi 

vil tilpasse opplegget det den enkelte elev har behov for. 
 

 

Har du spørsmål om kursene så ta gjerne kontakt med Terje Bjøro, tlf 90183528  eller på e-post 

terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no 

 

PÅMELDING TIL KURS 

 

Du kan også melde deg på ved å sende en e-post til terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no 

 

Påmeldingsfristen for kursene som starter opp tirsdag 24.oktober er mandag 23.oktober.  

 

GJENNOMFØRING 

Alle kursene starter med oppmøte i skolens kantine kl.15.00. Hvis du får problemer med å 

rekke oppstartstidspunktet, ta kontakt med oss. 

 

Oslo katedralskole holder til i Ullevålsveien 31, inngang Frimanns gate.  Fra Sentrum T-

banestasjon tar man buss 37. Før kursstart vil det bli servert suppe. Lærer henter gruppene i 

kantina og følger dem til klasserommet. Kursvarighet: kl. 15.30-17.30. 
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Det vil bli ført oppmøtelister for kursene. Det vil bli gitt tilbakemelding til skolene om oppmøte 

på kursene.  

 

INFORMASJON 

Ansvarlig for praktisk gjennomføring: Terje Bjøro, avdelingsleder (90183528)  

Ansvarlig for faglig innhold: Ann-Kristin Høgseth, ass rektor,  Ann-

Kristin.Hogseth@ude.oslo.kommune.no 
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