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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Jone og Linn 9B: Lucas og Henriette 

 

• Velkommen til utviklingssamtaler denne uka. Se egen innkalling for tidspunkt.  

• Fredag denne uken får Martin studenter, de skal være her i 3 uker. Ta godt imot dem       

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

 
VALGFAG 

 
NATURFAG 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG 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 er forberedt til fagsamtale om språklig mangfold i Norge. 

 

Denne uka blir brukt til å oppsummere, og til forberedelse til fagsamtalene som kommer i uke 

39. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg er forberedt til prøve/ fagsamtale om statistikk. 

 

Tirsdagstimen brukes til forberedelsestid til vurderingssituasjon vi skal ha på torsdag. Se 

classroom for mer info. Torsdag er det prøve/ fagsamtale 

 

ENGELSK  Mål:  

• I have written and handed in a 5-paragraph text related to the topic “Happy and 

Healthy” 

 

We use the lessons at school to work with the text. Hand-in Friday! 
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SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg har lært meg begrepene som finnes i tokolonnenotatet på classroom, kalt Viktige 

begreper, og kan bruke disse begrepene i refleksjoner rundt samhold og 

samfunnsforhold. 

 

Begrepsprøven, som egentlig skulle vært neste uke, blir utsatt til uka etter høstferien. Det vil 

også komme en fagsamtale tett etter begrepsprøven. Vi jobber med tekstene Samayas hater 

og Hva er rasisme? Som finnes på Skolenmin. Her for du bruk for mange av begrepene som 

du har jobbet med. Med andre ord; Vi forbereder oss til fagsamtale. 

 

NATURFAG Mål:  

• Jeg kan forklare og reflektere rundt begrepene som finnes på classroom, som vi har 

kalt for Viktige begreper (og noen spørsmål). 

 

Vi repeterer det vi har holdt på med til nå. Torsdag neste uke blir det en skriftlig 

begrepsprøve. Har du gjort en grundig jobb med tokolonnenotatet på classroom, så er du 

godt forberedt til prøven.  

 

KRLE Mål:  

• Jeg kan forklare og bruke de 3 ulike etiske modellene konsekvensetikk, pliktetikk og 

sinnelagsetikk.  

• Jeg kan bruke de etiske modellene til å drøfte etiske dilemmaer. 

• Jeg kan begrepene moral, norm, eksistensielle spørsmål. 

 

SPANSK Mål:  

• Jeg har planlagt hvilke ingredienser vi trenger for å lage matretten i uke 41 

• Jeg har oversatt oppskriften fra spansk til norsk 

 

Vi planlegger at vi skal lage mat i spansken torsdag uke 41. Den dagen skal vi ha 3 timer 

spansk, fra 13.40-16.40.  

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan snakke om og beskrive rommet mitt på tysk. 

• Jeg kan bruke adjektiv til å beskrive. 

• Jeg kan snakke om hva jeg gjøre hjemme. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   
• planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag.  

 

Elevbedriften holder sitt første møte der dere fordeler arbeidsoppgaver og roller.  

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg viser god innsats, fair play og samarbeid. 

 

Siste uka med lekpregede aktiviteter. 1. time frisbee, andre time lekpregede aktiviteter. Neste 

uke begynner vi med emnet dans. Det skal vi ha i 3 uker.  
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MOH Mål: 

• Jeg kan... 

-lage trygg og bærekraftig mat 

-drøfte hvordan kostholdet kan bidra til god helse 

-drøfte fordeler og ulemper med hjemmelaget kontra halvfabrikata  

 

Mandag og tirsdag: Hjemmelaget tomatsuppe med egg og makaroni 

Fredag: Mac n’ cheese og sjokolademilkshake 

 

FYSAK Mål:  

• Jeg kan grunnleggende begreper/ prinsipper for styrketrening. 

• Jeg kan utføre grunnleggende styrkeøvelser med god teknikk. 

• Jeg kan utføre brystpasning og sprettpasning i basketball.  

• Jeg kan grunnleggende basketregler.  

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play. 

Denne uka starter vi med emnene basketball og styrketrening. Se classroom for mer info. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  Matematikk: Jeg er 

forberedt til prøve/ 

fagsamtale. Se classroom 

for mer info. 

KRLE: jeg kan forklare 

konsekvensetikk, 

pliktetikk og dydsetikk. 

I løpet av uka 

 

Engelsk: jobb med teksten. Husk at det er innlevering til fredag!  

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

E-post 

 

Pål André Larsen 

pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no  

Telefon 

 

Skolen: 480 66 600  

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

 

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
mailto:pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no
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Martin Kleiven 

martin.kleiven@kristiansand.kommune.no  

Mette Haukedalen 

mette.haukedalen@kristiansand.kommune.no  

 

Nettside 

 

https://www.minskole.no/torridal  
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