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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Geir og Jara 9B: Danial og Alaa 

 

• Kristiansand kommune har gått over til å bruke Visma for kontakt mellom skole-hjem. 

Vi ser at mange av dere allerede har tatt i bruk dette. Dere som ikke har kommet i gang enda, eller som 

har hatt problemer med bruken, kan prøve å oppdatere eller laste ned appen på nytt. 

Se hjemmesiden for mer informasjon.  

• Foreldremøte torsdag 8. september fra klokken 18.00-19.30 i Amfiet. Vel møtt! 

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

informasjon.  

 

• Det er bestemt at det ikke er lov til å bruke sykler i friminutt på skolen, dette pga. uvettig kjøring  

 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

UTDANNINGSVALG  
NATURFAG 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ SPRÅKFAG/ALF MOH KOH KRØ 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Demokrati og medborgerskap 
 

NORSK 

 

Mål:  

• Jeg jeg kan forklare forskjellen på språk og dialekt. 

• Jeg kan gjengi hvilke dialektområder vi har i Norge. 

• Jeg kan knytte målmerker til dialektområdene. 

 

Pensum: Vi jobber med språkløypene “Bli kjent med dialektene” og “Sosiolekter og 

multietnolekter” på skolen min.  

 

 

https://www.minskole.no/torridal


TORRIDAL SKOLE 26.08.2022 ARBEIDSPLAN 9. TRINN 22/23 UKE 35 

   
 

MATEMATIKK Mål:  

• Jeg vet hva sentralmål er og hvordan jeg kan regne med de 

• Jeg vet hva frekvens og relativ frekvens er og kan bruke dette i undersøkelser.  

 

Denne uken starter vi med temaet statistikk. Vi bruker skolenmin.  

 

ENGELSK  Target:  

• I have read the text “Powerful Emotions,” and know how it relates to this period’s 

topic; “Happy and Healthy”. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan gjøre greie for hva slags urett samene har blitt utsatt for, og med det 

reflektere over hva slags konsekvenser det har hatt på individ- og samfunnsnivå. 

 

Pensum: Vi jobber med løypa, Samisk kultur, som finnes på Skolenmin. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan greie ut om begrepet energi (dette er hovedmålet) 

• Jeg kan definere begrepet energi på en enkel måte. 

• Jeg kan forklare forskjellen på krefter og energi. 

• Jeg kan prate om 2 måleenheter for energi. 

 

Pensum: Vi jobber med løypa, Energi, som finnes på Skolenmin. 

 

KRLE Mål: 

• Jeg tar gode valg, og kan reflektere over negative helse og økonomiske ulemper ved å 

røyke eller snuse. 

 

Denne uka jobber vi innenfor helse og livsmestring i faget, de elevene som ønsker skriver i 

slutten av timen under en kontrakt på at de skal være tobakksfri dette skoleåret. 

 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan stille spørsmål og svare på spansk. 

• Jeg kan bøye og bruke verbene ser og tener 

• Jeg kan telle til 30 på spansk 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan bidra til et godt læremiljø i klassen. 

• Jeg kan fortelle om hva jeg gjør til de forskjellige ukedagene.Jeg kan likne aktiviteter 

til norsk og tysk ungdom. 
 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets 

resultat.  

• Samarbeide, fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap. 
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MOH Praktisk mål:  

Mandag og tirsdag: Kunne lage suppe. Skylle, rense, kutte og behandle ulike 

grønnsaker. 

Fredag: Kunne bake med gjær som hevingsmiddel, vite hva som skjer i 

gjæringsprosessen. 

Sosialt mål: Kunne samarbeide på en god måte, slik at oppgavene blir rettferdig 

fordelt. 

KOPPSØVING Mål: 

• Jeg gjør mitt beste, viser god innsats, følger fair play og er en god samarbeidspartner 

 

Vi skal ha lekpregede aktiviteter denne uka. Ha med tøy til å være både ute og inne.    

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

I løpet av uka 

Norsk: Du skal ha valgt deg ut en skjønnlitterær bok som vi skal kose oss med på skolen. 

 

 

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  
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