
Plan for kartlegging Steinerskolen på Hedemarken - Barnetrinnet 

Revidert og vedtatt høst 17 etter gjennomgang på barnetrinnsmøtet. 

                                                                             Nivå 1 (i klassen)                                        Nivå 2(spes.ped.ansvarlig)                                          Forslag til tiltak 

1. kl. 

Steinerskolens  

egne kartleggings 

prøver 

 

           Høst - observasjon av enkeltelever. 

Ta kontakt med foreldre og spes.ped koordinator ved 

bekymring.    

Viktig med god overlapping mellom 1. og 2. klasse 

 

 

Elevene får øve sosiale ferdigheter, 

grov- og finmotorikk 

førmatematiske ferdigheter  

og språklig bevissthet 

2. kl.  Høst – kartlegging av motorikk, språklig     

           bevissthet, tallmessig bevissthet og             

           tegning.   

 

 

 Språk 5 – 6 

 Språk 6 - 16 

Fokus på førmatematiske begreper i 

periodene. 

Forsterke bokstavene i liten gruppe? 

 

 

3.kl. 

Steinerskolens  

egne kartleggings 

prøver 

         Høst – ferdigheter i matematikk  

         Høst - lese- og skriveferdigheter. 

 

 

Språk 5-6 

Språk 6 -16 

Logos nivå 2 

 

Ta elever ut i mindre gruppe. Målretta 
tiltak på deres nivå: Økter med 
automatisering/lesetrening, økter med 
regning. 

Evt.:  Tempolex bedre lesing/bedre 
matematikk 



 

4.kl. 

 

Steinerskolens 

egne 

kartleggingsprøver 

 

I tillegg evt. 

 

Høst - Kartlegging med utvalgte oppgaver fra M- 

            prøven (M 3 og bare det som er gjennomgått) 

          

         Ferdigheter i matematikk (januar – mars) 

         Lese- og skriveferdigheter (januar – mars) 

 

           Carlsten, nivå 3(Vurderes om det er nødvendig) 

 

Språk 6 -16  

Logos nivå 2 eller 3-5 

 

 

Ta elever ut i mindre gruppe. Målretta 
tiltak på deres nivå: 

Lesekurs etter helhetsmetoden 

Økter med regning 

Evt.:  

Tempolex bedre lesing/bedre matematikk 

 

 

 

Andre mulige 

tester ved behov: 

2., 3. og 4. kl. 

 

 

«Alle teller» nivå og OL 64 (2. og 3. klasse) og KTI 
for enkeltelever. 

20 spørsmål om språkferdigheter, Ordkjedetesten 
(tidligst fra 4. klasse), Atferds registrering. 

Non-ord diktat 

 

 

 

 

 

 



5.kl. 

 

 

5.kl.: Nasjonale prøver i eng., lesing og regning.  

Passer ikke som grunnlag for vurdering av elevenes 
nivå. For mange oppgaver som ikke stemmer med 
progresjonen i Steinerskolen. 

Carlsten for 4. trinn, M-prøven for 4. trinn. 

Regne-tegneprøven. Kartlegging av forståelsen.  

 

 

Språk 6-16 

Logos 3-5 

 

Lesekurs etter helhetsmetoden 

Innføring i Touch 

Evt. : Tempolex bedre lesing/bedre 

matematikk 

Kompensatoriske hj.midler som 

gangetabell, pluss tabell og kalkulator 

6.kl. 

 

 

Carlsten leseprøve, Ved bekymring: ordkjedetest og 
setningsleseprøve. 

M-prøven. Vurdere hvilket trinn – 5. el. 6. Regne-
tegneprøven. Kartlegging av forståelsen 

 

 

Logos 3-5 eller Logos 6-

voksen 

Lesekurs 

Innføring i Touch og pc bruk 

Matte økter i grupper? Tempolex? 

7.kl. 

 

 

Andre mulige  

Carlsten leseprøve, Ved bekymring: ordkjedetest og 
setningsleseprøve. 

M-prøven. Vurdere hvilket trinn – 6. el. 7.  

 

Logos 6-voksen 

Lesekurs 

 Innføring i Touch og pc bruk  

Matte økter i grupper? Tempolex? 

tester ved behov 

– klasser eller 

enkeltelever:   

5., 6. og 7.kl 

Regne-tegneprøven - kartlegging av forståelsen, 
«Alle teller», Atferds registrering. Non-ord diktat 

"Elevens selvrapport "   

  



Plan for kartlegging Steinerskolen på Hedemarken - Ungdomstrinnet 
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8.kl. 

 

Ved behov:    

 

 

8. kl.: Nasjonale prøver i eng., lesing og regning  

 

Carlsten for 8.kl, Ordkjedetest 

M-prøven for 7. kl.(på høsten) eller  8.kl (på våren 

«Alle teller», «Elevens selvrapport» 

 

 

Logos 6 - voksen 

 

Lesekurs/intensive økter med lesing, ca. 

15 min i rytmisk del 

Intensive økter med matematikk, ca. 15 

min i rytmisk del 

 

 

Evt. Tempolex bedre lesing/bedre 

matematikk 

 

 

Ved behov – 

klasser eller 

enkeltelever: 

9. og 10.kl. 

 

9. kl.: Nasjonale prøver i eng., lesing og regning  

 

Carlsten for de enkelte trinn. 

M-prøven for de enkelte trinn. 

«Alle teller», «Elevens selvrapport» 

 

 

Logos 6 - voksen 

 

Intensive økter med lesing, ca. 15 min i 

rytmisk del 

Intensive økter med matematikk, ca. 15 

min i rytmisk del 

Evt. Tempolex bedre lesing/bedre 

matematikk 

 

 


