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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Migle og Malin   9B: Thea og Sara 

 

• Tirsdag er det «Jenter og teknologi» for de som har meldt seg på det hos Returkraft.  

• Fagdager blir: engelsk torsdag 17. november, norsk tirsdag 22. november og matematikk fredag 25. 

november. 

• 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. 

• Prøvemuntlig gjennomføres mandag 12. – tirsdag 13. desember.  

 

 

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:  

• Eg kan reglane for bøying av verb og substantiv på nynorsk. 

         

Denne veka finn vi substantiv og verb i tekstar. Vi lærer oss regler og forklårer til kvarandre. Vi 

skriv eigne tekstar og rettar opp feil.  

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg er forberedt til prøven om 2 og 3 dimensjonale figurer. 

 

Mandag og onsdag bruker vi timene til repetisjon og forberedelse til prøven vi skal ha på 

torsdag. På campus er det kapittel 1 omkrets og areal, og kapittel 2 volum og overflate. Bruk 

campus sin test deg selv. Det ligger mange gode videoer på både campus og skolen min, samt 

fagstoff på classroom. 
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ENGELSK  Mål: 

• I have seen the film “The Martian,” and related it to the topic: “Out of this World”. 

 

This week we’ll start watching the film “The Martian.” 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan greie ut om hvorfor vi må jobbe for å ikke bli et polarisert samfunn. 

 

Denne uka ser vi resten av dokumentaren til Thomas Seltzer, UXA. Vi ser denne for å få de 

knaggene og den dybden vi trenger for å prate om å ivareta FNs bærekraftsmål. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan forklare hvordan et kjernekraftverk fungerer, ved å bruke følgende nøkkelord: 

Vanndamp, dampturbin, bevegelsesenergi, generator og fisjon. 

• Jeg kan forklare hva fisjon er for noe, og hvorfor denne prosessen gir veldig mye 

energi. 

• Jeg kan fortelle om fordeler og ulemper ved å bruke kjernekraftverk. 

 

Vi jobber med teksten Kjernekraft, som finnes på skolenmin. Det er laget gode spørsmål til 

teksten, som ligger i classroom. Viktig at du får gjort dette arbeidet med tanke på fagsamtale 

som skjer i uke 48. 

 

KRLE Mål: 

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

og økosofi. 

 

Se classroom for mer info. 

 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan mange ord for hus og hjem 

• Jeg kan bruke verbene hay og estar i setninger 

• Jeg kan skrive setninger om hus og hjem på spansk 

 

Vi jobber med oppgaver på ark og digitale oppgaver i Gente 9. 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan skrive videre på manuset mitt, lage spørsmål og svare på. 

• Jeg kan bruke eksempeltekster. 

• Jeg kan snakke om idrett. 
 

ARBEIDSLIVSFAG Mål: 

• Forbereder meg på presentasjon om min rolle i elevbedriften og fortell om 

utviklingen til elevbedriften. Presentasjonen blir torsdag 24. november i uke 47.  

 

Vurderingskriterier og oppgaven ligger på google classroom i arbeidslivsfag 9.trinn 22/23     

(fellesrommet for faget, ikke i den enkelte elevbedrift) 
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KOH  

Presentasjon av karakter må leveres innen fredag. Oppgaven ligger i Classroom. 

I timene denne uka skal vi jobbe med å planlegge ny oppgave- knaggrekke 

 

MOH Mål: 

• Gruppa mi har valgt en to-retters meny som vi 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 45 på Classroom. 

• Gruppa mi har levert ferdig handleliste til min faglærer. 

 

Denne uka fortsetter dere med å planlegge og lage en selvvalgt meny, og jobber med teori 

knyttet til menyen dere skal lage. Denne uka tar du bare med Chromebook til timene. Se 

oppgave og vurderingskriterier på Classroom.  

 

Kurskode på Classroom: 7wgbo6b 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg kan forklare helseeffekter ved styrketrening.  

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play. 

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

en teknisk riktig serve. 

 

Vi fortsetter med 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 

  Matematikk: jeg er 

forberedt til prøven om 

areal og omkrets av 

2dimensjonale figurer, og 

volum og overflate av 

3dimensjonale figurer. 

KRLE: jeg er forberedt til 

fagsamtale om etikk, 

etiske tenkemåter og 

bærekraftig utvikling. 

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  

 

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

