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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Mathea og Rastko 9B: Jesper og Johannes SH 

 

• Velkommen til Høstfest på torsdag fra 17:30-20:00. 

 

• Julegrantenning søndag 27. november. 9. trinn har ansvar for arrangementet. 

Skrivet er sendt hjem som ranselpost og i visma. Ta kontakt med komiteen hvis dere har spørsmål.  

• Juleball for elevene blir i år 8. desember. 

• Jobbskygging skal gjennomføres for 8. og 9. trinn onsdag 14. desember. Mer informasjon kommer senere, 

men gjerne bruk nettverk og skaff jobb selv til denne dagen.  

 

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  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål: 

• Jeg har levert diktanalysen. 

 

I norsktimene denne uka skal vi jobbe med analyse av et dikt. Innlevering senest på fredag. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan regne overflate og volum av kjegle og pyramide. 

• Jeg kan regne overflate og volum av kule. 

 

Vi skal ha prøve på campus torsdag i uke 45. Det blir i emnene areal og omkrets, og overflate 

og volum. Kapittel 1 og 2 på campus.  
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ENGELSK  Mål:  

• We have recorded our group conversation about space travel and handed it in on 

Google Classroom. Your work will be graded individually. 

 

More information and task on Google Classroom. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg vet hva ulikhet er, og hva det har å si for bærekraftig utvikling. 

• Jeg kan forklare begrepene polarisering, grønn vekst og det grønne skiftet. 

 

Vi jobber med læringsstien Ulikhet og vekst på Skolenmin i samfunnsfagtimene. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg vet hva fornybare energikilder er for noe 

• Jeg kan fortelle om fordeler og ulemper med fornybar energi 

 

Denne uken skal vi jobbe med læringsstiene om fornybar energi og vindkraft som du finner på 

skolenmin. Vi skal se på fordeler og ulemper som kommer med bruken av fornybar energi.  

 

KRLE Mål: 

• Jeg er forberedt til fagsamtale om etikk, etiske tenkemåter, bærekraftig utvikling og 

økosofi. 

 

Denne fredagen får dere til å forberede dere til fagsamtalen. Neste fredag, altså 11. 

november blir det fagsamtaler. 

 

SPANSK Mål:  

• Jeg kan lytte og forstå spansk tale om hus og hjem 

• Jeg kan fortelle om mitt eget hus 

• Jeg kan bruke preposisjoner og ord for hus og hjem 

 

Vi jobber med video og oppgaver knyttet til den, hvor Demián forteller om huset sitt.  

NB! Vi avspaserer timen på torsdag.  

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan bruke ordenstall 

• Jeg kan bruke spørreord og lage spørsmål. 

• Jeg har begynt på hørespill/podcast. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   

• Jeg jobber godt på gruppa mi. 

 

Elevbedriften Lys og glede gjør klart til stand på høstfesten. Sausage King jobber videre med 

sin forretningsidé        
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MOH Mål: 

• Gruppa mi har valgt en to-retters meny de skal lage i uke 46. 

• Vi har fordelt hvem som skriver de ulike teoridelene av oppgaven på gruppa. 

• Jeg har skrevet og levert logg for uke 44 på Classroom. 

 

Uke 44-46 skal dere jobbe med å planlegge og lage en selvvalgt meny, og jobbe med teori 

knyttet til menyen dere skal lage. Denne og neste uke tar du bare med cromebook til timene. 

Se oppgave og vurderingskriterier på Classroom.  

 

Kurskode på Classroom: 7wgbo6b  

 

KROPPSØVING Mål: 

1. Jeg kan forklare følgende begreper: reps, sett, RM, AMRAP, WOD, restitusjon. 

2. Jeg kan lage og gjennomføre et treningsopplegg.  

3. Jeg kan utføre et riktig utført baggerslag, og kan sentrale regler i volleyball. 

4. Jeg viser god innsats, samarbeid og fair play. 

 

• økt er det styrke, da blir det teori, og dere skal planlegge en økt dere gjennomfører 

hjemme i løpet av uka. Se classroom for mer info. 

• økt er det volleyball. 

 

FYSAK Mål:  

• Jeg kan utføre lay-up skudd. 

• Jeg viser god innsats, samarbeid og fair play.  

• Jeg har levert oppgaven i styrke.  

• Vi fortsetter i styrke med teknikk, og gjennomfører en styrkeøkt.  

 

Denne uka er det 9. og 10. trinn som har basket først, mens 8. trinn starter med styrke. Vi 

bytter aktivitet kl. 10:10. Vi avslutter dagen 11:30. 

Det blir fagsamtale om styrke i uke 48. 

 

FRILUFTSLIV Mål: 

• Jeg kan forstå og bruke teknikker vi har lært om ferdsel, navigasjon, kart og kompass 

• Jeg kan ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte, og vurdere bruk av utstyr og 
bekledning 

• Planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting, og gjøre 
rede for valg av rute og leirplass 

 
Det blir quiz om kart og kompass, som vi avtalte forrige tur. 
Vi starter med planlegging av elevstyrte turer. Vi blir derfor inne denne dagen. Husk å ta med 
Chromebook! 
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ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 FYSAK: Jeg har levert inn 

oppgaven om styrke.  

 Norsk: lever inn 

diktanalysen i løpet av 

fredagen. 

 

Kroppsøving: jeg har 

gjennomført og levert 

treningsopplegg om 

styrke. 

 

Mat og helse: Legg deg til 

i faget på Classroom 

(7wgbo6b). Fyll ut og lever 

egenvurderingsskjemaet i 

Classroom. 

I løpet av uka 

 

 

 

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  

 

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

