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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Camilla og Helene. 9B: Alexander og Arturo 

 

• Skolefotografering tirsdag 09:20-11:00. 

• Valgfag denne uka.  

 

• Torsdag blir det tur til Gåseflå (https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/gasefla-naturskole) 

▪ Avreise fra skolen klokken 08.30. 

▪ Vi er tilbake på skolen ca. klokken 16. 

▪ Ha med: 

Klær etter vær. Kan være lurt med et ekstra skift. 

Badetøy 

Egen grillmat/niste og minimum 1,5L drikke. Det er også lov med en liten tursjokolade el. 

Det er mulighet for kano, fisking og turer i nærområdet. 

Dere trenger ikke å ta med vest, da det er tilgjengelig ved leirstedet. 

 

• Husk å bli med i de ulike fagene på classroom.  

• Nye fag dette skoleåret er MOH og utdanningsvalg. Avgangsfag i år er MOH, KOH og valgfag.  

• Foreldremøte torsdag 8. september fra klokken 18.00-19.30 

• Husk å abonnere på nyheter slik at du får beskjed hvis det legges ut viktig informasjon på skolens nettside. 

https://minskole.no/torridal/artikkel/378418  

• Visma benyttes til kommunikasjon, legge inn fravær ol. Alle foresatte må laste ned appen. 

Mer info. her: https://minskole.no/torridal/artikkel/378418 

 

 

TIMEPLAN 

Økt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

 
VALGFAG 

 
 
 

TUR 
til  

Gåseflå 
 
 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

    

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ MOH KOH KRØ 

 

 

 

 

 

https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/gasefla-naturskole
https://minskole.no/torridal/artikkel/378418
https://minskole.no/torridal/artikkel/378418
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ARBEID PÅ SKOLEN  

Demokrati og medborgerskap 
NORSK Mål: 

• Jeg kan forklare det språklige mangfoldet i Norge. 

• Jeg kan identifisere ulike dialekter ved å peke på målmerker. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan regne med de fire regneartene 

• Jeg kan omgjøre ulike måleenheter. 

 

Denne uken har vi bare en time med matematikk. Vi starter med repetisjon. 

 

ENGELSK  Mål: 

• I know what makes me smile 

 

This week we we’ll start the topic “Healthy and Happy.”  

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan forklare likheter og ulikheter mellom to nyreligiøse retninger. 

 

TYSK Mål:  

• Jeg kan fortelle om meg selv. 

 

MOH Mål:  

• Jeg vet hvorfor frukt og grønt bør være en del av vårt daglige kosthold.  

• Jeg er nøye med håndvask og hygiene på kjøkkenet.  

• Jeg kan samarbeide med medelever, og jeg har en god tone på kjøkkenet. 

 

KOPPSØVING Mål: 

• Jeg kan drillen på HLR, og stabilt sideleie. 

• Jeg kan risikovurdere et badeområde. 

 

På fredag gjennomfører vi livredning i vann på Hestevann. Ha med ulltøy e.l, håndkle, varmt 

tøy til etterpå. Se info for tidspunkt og lignende på classroom.  

 

Fysisk aktivitet 

og helse 

Mål: 

• Jeg følger regler på tur, og er en god samarbeidspartner. 

  

Vi skal på sykkeltur, sjekk sykkel, husk hjelm. Mer info på classroom. 
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ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

FYSAK: 

Jeg har lagt meg til i faget 

på classroom, og lest info 

som legges ut om 

onsdagen. Kode: cewppix 

FYSAK: 

Jeg har med sykkel, hjelm, 

klær etter vær. Mulighet 

for bading for de som 

ønsker. Husk mat og 

drikke 

  

I løpet av uka 

Norsk: I løpet av uka skal du ha valgt en skjønnlitterær bok, som du skal kose deg med framover. Vi bruker litt tid i 

en av tirsdagstimene. Pensum finnes på Skolen Min under tema, Språklig mangfold. 

Mat og helse: Legg deg til i faget på Classroom: wt4oslm Les gjennom ukas leksjon i forkant av MOH timene.  

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

E-post 

 

Pål André Larsen 

pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no  

Martin Kleiven 

martin.kleiven@kristiansand.kommune.no  

Mette Haukedalen 

mette.haukedalen@kristiansand.kommune.no  

 

Telefon 

 

Skolen: 480 66 600  

Trinn: 904 08 654 (Skal ikke brukes til å sende beskjeder)  

 

Nettside 

 

https://www.minskole.no/torridal  

 

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
mailto:pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no
mailto:martin.kleiven@kristiansand.kommune.no
mailto:mette.haukedalen@kristiansand.kommune.no
https://www.minskole.no/torridal

