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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Sofie og Vetle 9B: Samuel og Martin 

 

• Halvårsvurdering: Vi har tidligere hatt tradisjon for å dele ut karakterkort før elevene tar juleferie. Siden 

dette skal være en halvårsvurdering, vil elever og foresatte fra og med i år få denne vurderingen mot 

slutten av januar, hvilket skolen anser som midt i opplæringsperioden når man teller antall skoledager. 

(Dette skoleåret vil datoen være fredag 20.01.23) «På trinn med karakter, skal halvårsvurderingen 

gjennomføres midt i opplæringsperioden på hvert trinn…» (UDIR)  

 

• 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 med høyest deltakelse i slutten av uken vinner to 

kosetimer.  

• Fagdager blir: engelsk torsdag 17. november, norsk tirsdag 22. november og matematikk fredag 2. 

desember. 

• 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.  

 

• Mini-Risk: Etter jul skal vi i gang med et mestringskurs for engstelige barn og unge på Torridal skole. 

Hvis du tror det kan være noe for deg, gå inn på hjemmesiden for mer informasjon: 

https://www.minskole.no/torridal/artikkel/388781 

 

 

TIMEPLAN 

Økt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

 
VALGFAG 

 
 
 

FAGDAG 
ENGESLK  

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

    

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ MOH KOH KRØ 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minskole.no%2Ftorridal%2Fartikkel%2F388781&data=05%7C01%7CMette.Haukedalen%40kristiansand.kommune.no%7C5b4824e727234ca542d308dac30d2ddd%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C638036758608303804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4EGoDJvhqLewxaMsWnMPVYIgQcPYUr7OWXucNmmL5LU%3D&reserved=0
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ARBEID PÅ SKOLEN  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål: 

• Eg kan bøyingsreglane for substantiv og svake verb på nynorsk. 

• Eg kan skildre. 

 

Vi arbeider med tekster på nynorsk på skulen, der vi rettar opp i substantiv og svake verb. Vi 

skriv også eigne skildringar, og rettar deretter opp i feila. 

 

MATEMATIKK Mål:  

• Jeg vet hva slags trekanter Pytagoras’ setning kan brukes på. 

• Jeg kan Pytagoras’ setning. 

• Jeg kan regne ut hypotenusen dersom jeg kjenner katetene. 

• Jeg kan bevise at Pytagoras’ setning er riktig. Jeg kan er godt forberedt til fagdag i 

matematikk 

 

Denne uka gjennomgår vi prøven vi hadde i matematikk på mandag. Vi begynner på 

pytagoras på torsdag. 

Til fagdagen vi skal ha fredag 2. desember er emnene statistikk, areal og omkrets, overflate og 

volum, pytagoras. I tillegg fra 8. trinn algebra, ligninger, funksjoner og målenheter. 

 

ENGELSK  Mål: 

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

 

Du trenger hodetelefoner på fagdagen på torsdag. Sjekk at du har hodetelefoner på skolen 

som virker, eller ta med dine egne. Gi beskjed til lærerne i god nok tid hvis du ikke har. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan greie ut om FNs første bærekraftsmål (utrydde fattigdom). 

 

Vi jobber med FNs første bærekraftsmål og med læringsstien Et godt utgangspunkt i timene 

på skolen. 

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan drøfte ulike religioners syn på Gud. 

 

Vi begynner på nytt emne kjønn og seksualitet i religioner og livssyn.  

Vi jobber på skolen min denne uka. 

 

SPANSK Mål: 

• Jeg fullfører manuset mitt om hjemmet mitt 

• Jeg lager en video hvor jeg presenterer huset mitt på spansk 
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Vi avslutter arbeidet med siste del av Parte 1: Mi casa. Neste del er Parte 2: Qué vamos a 

hacer? Det blir en spennende periode, hvor vi må jobbe ekstra godt, og det er dere jo så gode 

til, så det blir en fryd!        

TYSK Mål: 

• Jeg kan ha en samtale om idrett. 

• Jeg kan skrive videre på manuset mitt. 

• Jeg kan forbedre manuset mitt. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   

• Jeg jobber med fremdriften i elevbedriften og bidrar.  

• Jeg jobber med presentasjonen av elevbedriften som er torsdag i uke 47.  

 

MOH Mål: 

Selvvalgt meny: 

 

• Gruppa gjør seg ferdig med og en på gruppa leverer teoribiten av prosjektet. 

Leveringsfrist fredag 18.11 kl. 18. 

• Gruppa mi lager menyen de har planlagt. 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg kan forklare riktig teknikk i øvelsene armheving og knebøy. 

• Jeg kan gjennomføre en riktig utført knebøy og armheving  

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play. 

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

utføre et teknisk riktig baggerslag. 

 

Vi fortsetter med volleyball og styrke denne uka. 1. timen blir det styrketrening, da skal vi ha 

en team AMRAP. 2. timen blir det volleyball med fokus på baggerslag. 

 

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 
cromebook. 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: 
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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 

cromebook, niste og 

kroppsøvingstøy og sko. 

Engelsk: 

Du trenger hodetelefoner 

på fagdagen. Sjekk at du 

har hodetelefoner på 

skolen som virker, eller ta 

med dine egne.  

 

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

