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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Magnus G og Thea Kristine 9B: Nikolai og Nadin 

 

• Mandag drar vi på tur til D/S Hestmanden.  

Vi kjører buss sammen klokken 8.30. Retur til skolen klokken 10:40. 

• Torsdag drar 9B til helsestasjonen for ungdom de to første timene. 

Vi møter i foajéen til Aquarama senest klokken 8.45. Vi tar vanlig rutebuss tilbake til skolen. 

• Studentene har sin siste uke i praksis. Det har vært lærerikt både for elever og studenter disse ukene. 

• Planleggingsdag fredag 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

 
DKS 

D/S Hestmanden 

 
NORSK 

 
VALGFAG 

 
NATURFAG 

 
 

FRI 
Planleggingsdag 

2 0940-
1040 

 1040-
1120 

    

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG MATEMATIKK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ SPRÅKFAG/ALF 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål: 

• Jeg kan gjenkjenne motiv, tema og budskap. 

• Jeg har kjennskap til lyriske virkemidler. 

 

Vi fortsetter å jobbe med lyrikk denne uka, og skal jobbe med læringsstiene tema, motiv og 

budskap og lyriske virkemidler på Skolen min i norsktimene på skolen. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan regne areal til ulike todimensjonale figurer 

• Jeg vet hva volum er 

• Jeg vet om noen tredimensjonale figurer 

 

Vi fortsetter med areal og omkrets av ulike todimensjonale figurer. Vi repeterer det vi har 

lært til nå i geometri, og starter forsiktig med volum og tredimensjonale figurer. 
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ENGELSK 

 

Mål:  

• I can read, write and speak about the universe 

 

This week we’ll work with the text “To infinity and Beyond” p 76-77. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

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

medført. 

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

levemåte, og komme med synspunkter. 

• 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 fagsamtaler. Alt du trenger å vite finnes på classroom. Der finnes mål, 

vurderingskriterier, samtalegrupper og oversikt over viktige tekster. Alt står under 

Fagsamtale uke 42. 

 

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 (9B skal på 

helsestasjonen i naturfagstimene denne uka). 

 

SPANSK  

Avspaserer spansktimen torsdag pga. Matlaging forrige uke. 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan kose meg med en film på tysk. 

• Jeg kan svare på spørsmål til filmen. 

 

På torsdag skal vi se filmen ferdig og ha quiz på slutten av timen. 

 

MOH Praktisk mål: 

• Jeg kan arbeide etter oppskriften, servere maten pent, ha orden og gjøre min del av 

fellesarbeidet 

• Jeg er nøye med håndvask, hygiene og smittevern på kjøkkenet 

Sosialt mål: 

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

 

Mandag og tirsdag: tacosuppe 

Fredag: planleggingsdag 
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KROPPSØVING Mål: 

• Kunne fremføre dans i samarbeid med en gruppe.  

• Viser innsats og gjør sitt beste 

 

Vi avslutter med temaet dans denne uka. Det blir vurdering med karakter i de tre dansene vi 

har hatt på mandag og tirsdag. Videoene av dansene ligger under kroppsøving i classroom. 

Håper dere øver godt hjemme og kommer forberedt til timene:) Det blir gøy!! 

 

FYSAK Mål 

• Jeg kan riktig teknikk på sentrale styrkeøvelser. 

• Jeg kan sette opp et fornuftig treningsopplegg med egen kroppsvekt. 

• Jeg kan sentrale regler i basketball. 

• Jeg kan prinsippene for grunnskudd i basketball.  

• Jeg er god på fair play, og viser god innsats.  

• Jeg er en god lagspiller. 

 

Vi fortsetter med basketball og styrke. Fra 08:30-10:00 skal dere ha basketball. Fra 10:15-

11:30 er det styrke. Husk egnet tøy og sko. Sunn niste og drikkeflaske. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

I løpet av uka 

 

 

 

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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