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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Kristoffer og Mathine 9B: Solveig og Jan-Torjus 

 

• Velkommen tilbake etter en velfortjent høstferie        

• Denne og neste uke (uke 41 og 42) skal vi på besøk hos Helsestasjonen for ungdom. 

9A drar torsdag uke 41 (de to første timene) 

9B drar torsdag uke 42 (de to første timene)  

Klassen som ikke er på Helsestasjonen skal ha vanlig undervisning på skolen. 

• Neste uke: 

Mandag skal vi besøke D/S Hestmanden. Vi kjører buss sammen 8.30, retur klokken 10:40.  

Fredag 21. oktober er det planleggingsdag og derfor fri.  

 

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  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål: 

• Jeg kan snakke om lyrikk som sjanger. 

• Jeg kan sammenligne og diskutere dikt. 

• Eg kan skrive dikt på nynorsk. 

 

I norsktimene på skolen skal vi jobbe med læringsstien Hva er lyrikk? Du skal gjøre ferdig 

oppgavene Lyrikk som sjanger og Refleksjoner om et dikt som ligger i classroom. Til slutt skal 

du skrive ditt eget dikt på nynorsk. 

 

ENGELSK  Mål: 

• I can read, write and speak about fantasy worlds and the universe. 

 

This week we’ll start a new topic: “Out of this World”. 
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MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan regne areal og omkrets av parallellogram, rombe og trapes.  

• Jeg kan formelen for areal og omkrets av sirkel.  

 

Denne uka fortsetter vi å jobbe med geometri. Vi repeterer hva vi gikk gjennom før 

høstferien. Vi skal gjennom areal og omkrets av parallellogram, rombe og trapes, i tillegg til å 

starte med sirkel. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan begrepene som finnes på classroom, og er forberedt til en skriftlig prøve som 

gjennomføres torsdag 4. time. 

• Jeg kan prate for fornorsking av samene, og greie ut om konsekvenser dette har 

medført (fagsamtale). 

• Jeg kan prate om forskjellige politiske saker som har involvert samisk kultur og 

levemåte, og komme med synspunkter (fagsamtale). 

• Jeg kan ta stilling til om paragraf 185 bør avvikles eller beholdes, og komme med 

refleksjoner og argumenter som underbygger synspunktet. 

 

Denne uken går til å forberede fagsamtale som holdes neste uke, og det blir gitt tid til 

forberedelser til begrepsprøven som holdes torsdag i 4. time, denne uken. Alt du trenger å 

vite finnes på classroom.  

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan forklare vannets kretsløp. 

• Jeg kan fortelle om hvorfor sola er indirekte eller direkte opphav til nesten alle 

energikilder på jorda. 

 

Denne uka jobber vi med løypa, Energi fra sola, som finnes på Skolenmin. (9A skal på 

helsestasjonen i naturfagstimene denne uka, så dere jobber med dette neste uke). 

 

KRLE Mål: 

• Mål: Jeg kan sentrale kjennetegn innen ansvarsetikk og kan knytte det opp mot miljø.  

 

Vi begynner på tema om ansvarsetikk og miljø, dette blir et tema som vil fortsette i flere uker 

fremover.  

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan svare på spørsmål til en tysk film. 

• Jeg kan si hva jeg mener om filmen. 

 
Leveringsfrist innen torsdag for manus og videoen om hjemmet ditt! Lever på classroom. 
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ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• Jeg deltar på gruppa i elevbedriften.  

 

Vi jobber med markedsføring, reklameplakat, logo og planlegger hva som skal skje fram til 

høstfesten 03.11.  

 

MOH Mål: 

• Jeg kan 

o bruke egna redskap, teknikker og matlagingsmetoder  

o jobbe etter oppskrift 

o samarbeide godt med gruppa mi, og gjøre min del av ryddeoppgavene  

 

Mandag og tirsdag: Blomkål- og brokkolisuppe 

Fredag: Tacosuppe, tortillalefser, tomatsalsa og guacamole 

KROPPSØVING Mål: 

• Mål: Jeg kan nevne noen ulike dansestiler, er positivt innstilt i innlæring til nye danser 

og samarbeider godt med min partner.  

 

Vi fortsetter med dans denne uka. Vi skal repetere litt fra uka før høstferien, så gjerne sving 

dere litt med de hjemme om dere ønsker. Husk: Dans er gøy!! 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  Innlevering i tysken: 

manus og video 

 

I løpet av uka 

 

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
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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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