
INFORMASJON  
Ordenselever: Silje Marie, Sofie, Thea B.O., Theodor 

  

• Annerledesuke 

• Mandag: Alt annet enn sekk. (Gå med bærepose, bag, nett, koffert osv.) 

• Tirsdag: Bytte kjønn. (Kle deg ut som det motsatte kjønn.) 

• Torsdag: Pysjamas. (Kom på skolen i pysjen.) 

• Fredag: Afterski. (Kle deg som du skal på afterski.) 

 
Det blir konkurranse mellom trinnene der trinnet som har høyest deltakelse i slutten av uken 
vinner to kosetimer.  
 

• Fagdager blir:  

• engelsk torsdag 17. november  

• norsk tirsdag 22. november  

• norsk tirsdag 29. november 

• matematikk fredag 2. desember 

• Julegrantenning søndag 27. november.  

• Juleball for elevene blir i år 8. desember.  
  

TIMEPLAN  
  
Økt  Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

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

1  0830-
0930  

MATEMATIKK   
NORSK  

 
VALGFAG 

 
 
 

 
TERMINPRØVE 

 
ENGELSK  

NORSK  

2  0940-
1040  

MATEMATIKK  KRLE 

  1040-
1120  

        

3  1120-
1220  

MUSIKK KRØ ENGELSK   VALGFAG UTV - Tangen VGS  

4  1230-
1330  

KRØ  MUSIKK  UTV – Vennesla VGS   NATURFAG 

5  1340-
1440  

ENGELSK 
   

UTV – Vennesla VGS  NATURFAG 

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Bærekraftig utvikling 

NORSK  Mål:  

• Vi forbereder oss til fagdag i hovedmål og sidemål, og jobber med 
forberedelsesdelen på skolen.cdu.no   

  

MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg vet hva en lineær modell er, og jeg kan bestemme stigningstallet og 
konstantleddet i en lineær modell. 

• Jeg kan bruke lineære modeller til å finne verdier utenfor målesettet. 
 
Vi repeterer andregradsfunksjoner i mandagsøkten. Så begynner vi på lineære 
modeller på tirsdag.  
På campus er det emnet 11.12- lineære modeller.  



Fredag 2 desember er det fagdag i matematikk. Der vil hovedtemaene være 
økonomi og funksjoner, men dere vil også kunne få oppgaver knyttet til tidligere 
emner som brøk, prosent, algebra, likninger, Pytagoras, areal og volum. 
  

ENGELSK   Mål:  

• I am prepared for the Mid-Term Test on Thursday 
 

 We’ll listen to the audio files and work with the preparation material on 
Classroom. 
 
Make sure  that you have head phones that work for the Mid-Termtest on 
Thursday!  

NATURFAG  Mål:  

• Jeg kan bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid 

• Jeg kan gi eksempler på observasjoner som støtter platetektonikkteorien  
SPANSK  Vi utsetter prøven, på grunn av besøk fra videregående og fagdag i engelsk. 

Supert jobba med spansk denne perioden – dere er rå! 

TYSK  Mål:  

• Jeg kan finne ut om en kjendis fra et tysktalende land. 

• Jeg kan beskrive personen. 

• Jeg kan informere om personen. 

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 14.11:  
10A: Nicolai, Jens, Soneta, Sofie, Tomine – lekpreget aktivitet 
10B: Simon, Sverre, Morten, Philip 
  

FYSAK Mål 

• Jeg kan føre ball/ skjerme ball/ drible. 

• Jeg viser god innsats, samarbeid og fair play.  

• Jeg kan teorien vi har hatt i styrke. 

 Denne uka er det 9. og 10. trinn som har basket først, mens 8. trinn starter 
med styrke. Husk Chromebook. Vi bytter aktivitet kl. 10:10. Vi avslutter 
dagen 11:30. 

Det blir fagsamtale om styrke i uke 48. 

FRILUFTSLIV 
 

Mål: 

• Jeg ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og tar ansvar for meg selv 

og andre 

• Jeg holder orden på, og vurderer bruken av, utstyr og bekledning 

• Jeg kan planlegge og gjennomføre turer ute, og kan gjøre rede for valg av 

leirplass og rute 

 

Vi starter med første elevstyrte tur for i høst       Gruppen som skal ut denne 

onsdagen er: 



Gruppe 
2: 

Gustav, Mathias, Sahal, Erlend, 
Marius 

Båltyper, bålfyring, bruk av 
brennere 

  
Vi møter som vanlig kl. 08.30 i 8.trinns basen, før vi tar buss videre til Glitre, hvor 
vi skal opp til Krokvann. Gjerne ta med en vedkubbe eller to hvis dere har 

mulighet       Marius ordner med bussbillett til de elevene som ikke har dette.  

  
  

ARBEID HJEMME  
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

  FYSAK: ha med 
Chromebook, niste og 

kroppsøvingstøy og sko. 

    

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

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

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