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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Mathias og Karine 9B: Noah og Nina 

 

• Høstfest torsdag 3. november. Her kommer foresatteoppgaver når det nærmer seg. 

• Julegrantenning søndag 27. november. 9. trinn har ansvar for arrangementet. Se vedlegg nederst i 

dokumentet. Skrivet kommer også hjem som ranselpost. 

• Juleball for elevene blir i år 8. desember. 

 

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 skrive en diktanalyse ved å finne og reflektere rundt form, motiv, tema, 

språklige bilder (metaforer osv.) og budskap. 

 

Nå begynner treningen fram mot heldagsprøven. Denne uka skal du ha analysert to dikt 

(Klasserommet og Løvetannen). Oppgave finnes på Classroom. Dette er innlevering uten 

karakter.  

OBS! Neste uke så får du ut et nytt dikt, eller rettere sagt; velge mellom noen dikt, og du skal 

levere inn en diktanalyse. Dette blir med karakter, så det er viktig at du gjør en god jobb 

denne uka. 

 

MATEMATIKK Mål:  

• Jeg vet hva overflate og volum er 

• Jeg kan regne overflate og volum av et prisme og en sylinder 

 

Denne uka jobber vi med å campus på skolen.  

 



TORRIDAL SKOLE 21.10.2022 ARBEIDSPLAN 9. TRINN 22/23 UKE 43 

   
 

ENGELSK  Mål:  

• I know some facts about Mars, and I can discuss them with others 

• I know how to use regular and irregular verbs 

 

Monday/Tuesday: We’ll work with the text “Back from Mars” 

Friday: We’ll start planning a podcast about the universe and space 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan forklare begrepene bærekraftig utvikling, naturressurser, fornybare 

naturressurser og ikke-fornybare naturressurser. 

• Jeg vet hva FNs bærekraftmål og Paris-avtalen er. 

• Jeg kjenner til de tre dimensjonene bærekraftig utvikling kan deles inn i. 

 

Vi jobber med læringsstien Hva er et bærekraftig samfunn og teksten Natur, penger og 

samfunn på Skolenmin. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg vet hva ikke-fornybare energikilder er for noe. 

• Jeg kan forklare hvorfor olje, kull og gass er gode energibærere 

• Jeg kan forklare hva som skjer under en forbrenning av olje, kull og gass (på 

atomnivå) 

• Jeg kan greie ut om flere ulemper ved å ta i bruk ikke-fornybare energikilder. 

 

Vi jobber med teksten som heter Ikke-fornybare energikilder, som finnes på Skolenmin. Husk 

at vi forbereder oss mot fagsamtale som holdes i uke 48 (hvis alt går etter planen), da 

problemstillingen er: Skal vi gå for atomkraftverk? 

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan navngi 7 av 17. bærekraftmål. 

• Jeg kan forklare utfyllende om 3 av bærekraftmålene (kort fortalt om bærekraftmålet, 

hvordan ligger vi an, hva gjør Norge) 

 

Vi jobber med bærekraftmålene til FN denne uka. Det blir fagsamtaler i uke 45 om etikk, 

etiske modeller og bærekraft.  

 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan beskrive hjemmet mitt 

• Jeg kan snakke om hva som finnes i en bolig 

•  

Vi jobber videre med Parte 1: En casa (s. 15- i boka) i Gente 8. Vi jobber også med digitale 

øvingsoppgaver til temaene.  

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan noe om tysk skole.  

• Jeg kan snakke om fag og fag jeg liker. 

• Jeg kan bruke spørreord og lage spørsmål om skolen. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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ARBEIDSLIVSFAG Mål:  
• undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet  

• planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag 

• produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav 

• ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler av arbeidsoppdraget 

 

MOH 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, tirsdag og fredag: Wok og krydderkake. 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg kan forklare helseeffekter ved styrketrening.  

• Jeg kan reglene i volleyball, og kan forklare hvordan man utfører fingerslag, og kan 

utføre et teknisk riktig fingerslag. 

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play. 

 

Vi begynner på volleyball og styrke denne uka. 1. timen blir det styrketrening, 2. timen blir 

det volleyball. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  Matte: finn en 

melkekartong og regn ut 

volumet av denne. Fyll 

den med vann og sjekk 

hvor mye det er. Bruk 

gjerne et litermål.  Skriv 

inn det du har gjort i 

oppgaven som er lagt ut 

på classroom. 

Norsk: Leveringsfrist av to 

diktanalyser (se “arbeid på 

skolen” for informasjon). 

I løpet av uka 
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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  

 

 

Julegrantenning Torridal barneskole søndag 27. november 

Vi på 9.trinn har ansvar for dette arrangementet, og det betyr penger inn til klassetur!!    

Selve arrangementet varer fra 16-18.30, men ALLE på 9.trinn (både elever OG foreldre) må sette av GOD tid i forkant 

og etterkant for rigging og rydding. Dere kan like godt (foreløpig) sette av hele denne dagen fra kl.14-20, så får dere 

nærmere beskjed om eksakt tidspunkt som den enkelte må stille på etter at oppgaver er fordelt. Det blir i stor grad 

elevene selv som gjennomfører det meste av arbeidsoppgavene under selve arrangementet, men foreldrene har 

ansvar for at det ruller greit og de må trå til der det trengs (altså være i nærheten og ha oversikt over sitt eget barns 

oppgave).  

Det blir matsalg, lotteri og hyggelige aktiviteter denne ettermiddagen. Julegrana tennes kl.17 og skolekorpset spiller 

etter det. Det er bare å begynne å glede seg til den gode julestemningen!  

 

OPPGAVER TIL ALLE SOM MÅ GJØRES NÅ:  

1. LOTTERI: Alle familier bidrar med 2 gevinster av minimum verdi 100 kr pr stk. Kan gjerne være 

sponsorgaver eller gaveposer med f.eks. sjokolade og kaffe. Gavekort fra nærbutikken, på pizza, bakervarer, 

blomster eller hva som helst er fint, men også andre konkrete gaver. Strikkede plagg og annet håndarbeid er 

også hyggelig. Tenk at det skal være en grei premie.  

 

2. FISKEDAM: Alle familier leverer inn minst 4 ferdige sorterte poser til premie i fiskedammen. Putt 4-5 

småting oppi hver av posene som må være gjennomsiktig (type brødpose). Posene må være klare til bruk når 

de leveres inn, så slipper vi unødvendig mye organisering rundt dette. Forslag til innhold: Skrivesaker, 

klistremerker, liten sprettball, buff, refleks, kjærlighet på pinne, karamell, småleker, nøkkelring… Dette skal 

dere ikke bruke mye penger på. Sjekk hva dere har i skuffer og skap, eller spør etter reklameartikler i bank, 

butikker o.l.        

 
 

3. ANDRE PREMIER: Vi trenger også småting til premie på aktiviteter som ballkast o.l. Tenk Fiskedamgevinster 

her også. Disse leveres bare inn usortert. Merk «andre premier».  
 

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
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4. SÅ LURER VI VELDIG PÅ OM NOEN AV DERE KAN:  

- stille med ferdiglaget «håndmat» som vårruller eller lign?  

- skaffe utstyr til å lage brente mandler?  

- ta med bålpanne og ved? (vi har 3 stk) 

- bidra med andre ting, f.eks via gode kontakter??  

 

FRISTER: Alt av gevinster må leveres inn på skolen i løpet av uke 46, altså senest fre 18.nov.  
Annet dere kan bidra med gir dere beskjed om så fort som mulig, helst innen få dager.  
 

Vi i komiteen takker på forhånd for god innsats, og gleder oss masse til å møtes 1.søndag i advent.  

 

 Silje Habostad (Martin): 907 50 151 / silje.habostad@gmail.com   
Hans Andersen (Henriette): 404 12 027 / ha@bico.no 

Linda Olaussen (Magnus O): 959 76 616 / linda.olaussen@outlook.com 

 

 


