
INFORMASJON  
Ordenselever: Simon, Sverre, Sara E., Sarah 

  

• Kvadraturen VGS kommer 3. time onsdag 

• Vågsbygd VGS kommer 3. time fredag 

• Kommende terminprøver: 
▪ Engelsk 17. november 
▪ Norsk 22. og 29. november 
▪ Matte 25. november  

  

TIMEPLAN   
Økt  Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

10A  10B  10A  10B  10A  10B  10A  10B  10A  10B  

1  0830-
0930  

MATEMATIKK   
KRLE 

 
KRØ 

  
MATEMATIKK  

NORSK  

2  0940-
1040  

MATEMATIKK  
NORSK SPRÅK/ALF 

NATURFAG 

  1040-
1120  

          

3  1120-
1220  

MUSIKK KRØ ENGELSK   UTV  
 

KRLE 

 
UTV 

4  1230-
1330  

KRØ  MUSIKK  MATEMATIKK   NATURFAG 

5  1340-
1440  

ENGELSK 
   

SPRÅK/ALF NATURFAG 

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Bærekraftig utvikling 

NORSK  Mål:   

• Jeg er forberedt til fagsamtale og forbereder meg til fagdag i norsk 
(sidemål og bokmål)  

 
Fagsamtale i norsk. De som er ferdige med fagsamtalen leser forberedelsedel 
som er tekstene til terminprøven som ligger på skolen min.    

MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg vet hva det vil si at to størrelser er omvendt proporsjonale. 

• Jeg kan bruke omvendt proporsjonale størrelser i matematiske 

beregninger. 

• Jeg kan avgjøre om en funksjon er en andregradsfunksjon ved å se 

på funksjonsuttrykket. 

• Jeg kan avgjøre om en funksjon er en andregradsfunksjon ved å se 

på grafen.  

 

Denne uka gjennomgår vi omvendt proporsjonale størrelser og 

andregradsfunksjoner. På campus er det emnene 11.8, 11.9, 11.10 og 

11.11. Det ligger også ute læringssti på skolen min om 

andregradsfunksjoner.  
  



ENGELSK   Mål: 
• I can connect the content of the text to the topic “Choices.” 

• I know how to use structure, references, quotes and sources to improve 
my writing  

 
This week we’ll work with the text “Does My Head Look Big in This?” We are also 
going to work on improving our writing as preparation for the midterm.  

SAMFUNNSFAG  Mål:  

• Jeg har spilt inn podkasten om kjønn og seksualitet i religioner og livssyn 
som vi begynte med forrige uke 

• Jeg kan gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet 
i kristendom og andre religioner og livssyn 
 

Vi spiller inn podkasten på torsdag. Fristen er satt ut dagen. 
  

NATURFAG  Mål:  

• Jeg kan bruke plateteknonikkteorien til å forklare jordas utvikling over 
tid, og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien 

 
Vi skal ha prøve i platetektonikkteorien. Denne har vi torsdag neste uke i 3. time. 
Vi bruker fredagen denne uken til å forberede oss til denne.   

KRLE  Mål:  

• Jeg har spilt inn podkasten om kjønn og seksualitet i religioner og livssyn 
som vi begynte med forrige uke 

• Jeg kan gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet 
i kristendom og andre religioner og livssyn 
 

Vi spiller inn podkasten på torsdag. Fristen er satt ut dagen.  
  

SPANSK  
  

Mål:  

• Jeg kan fortelle om kjønn og seksualitet i spansktalende land 
 
Denne uka jobber vi med o-fag-tema i spansken. Vi tar utgangspunkt i 
spansktalende land. 
  

TYSK  Mål: 
• Jeg kan spørreordene 

• Jeg kan si årstall på tysk 

• Jeg kan finne ut om og beskrive historiske personer 
 

MUSIKK Mål:  

• Jeg kan sangen og bevegelsene til “Det store korslaget”. 

• 10A og 10B har funnet et tidspunkt ved å evt. avtale med Marius, Elise 
eller Kenneth, slik at dere kan planlegge kostymet (husk at dette ikke 
skal koste noe, men bruke ting dere har eller kan låne. Hjelp hverandre). 

 
Mandager er det viktig at du møter, og møter forberedt. Som varslet kommer vi 
til å filme. Denne filmen skal bare Pål og Anders se på. Vi skal bruke filmen til 2 
ting. Det ene er vurdering (husk at dette ikke er den endelige vurderingen), og at 
vi får en god oversikt over hva vi trenger å jobbe mer med (finpussing).  
 



Den endelige vurderingen vil skje mandag 28. November (uke 48), da er det 
fremføring for 8. og 9. trinn, og finale=) 

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

•  Jeg har fått tilgang til bankkonto til elevbedriften gjennom Sparebank 
Sør og Ung Entreprenørskap 

• Jeg kan sette opp og forstå hensikten med et budsjett og regnskap i 
produksjon og levering av varer og tjenester 

 
Vi fortsetter med målene vi satt opp forrige uke. De fleste skal nå ha fått tilgang 
til egen bankkonto fra Sparebank Sør, og med det kommer også deres første 

inntekter       Vi planlegger i gruppene hvordan vi skal anvende disse.  

KROPPSØVING  Mål:  

• Jeg deltar aktivt i timen for å bidra til at alle får en god gjennomføring av 

elevstyrte timer 

• Jeg bruker egne ferdigheter og kunnskaper til fremme framgang og 

utvikling hos andre i aktiviteten jeg har valgt 

 

Vi fortsetter med elevstyrte aktiviteter. Husk å levere inn skjema før timen!        

Mandag 7.11: 

10A: Vi avklarer dette første time mandag        

10B: Hedda, Irene, Cat Tien, Erle 

  
  
  

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  
  
Christoffer Andersen   (permisjon) 
Christoffer.andersen@kristiansand.kommune.no  
Marius Ekeberg 

Telefon  
  
Skolen: 480 66 600   
Trinn: 90413155 (Skal ikke brukes til å sende 

beskjeder)   
  

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
mailto:Christoffer.andersen@kristiansand.kommun.no


Marius.ekeberg@kristiansand.kommune.no  
Kenneth Fredheim   
Kenneth.fredheim@kristiansand.kommune.no  
Elise Torgrimsen  
Elise.torgrimsen@kristiansand.kommune.no  

 
  

Nettside  
  
https://www.minskole.no/torridal   
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