
INFORMASJON  
Ordenselever: Soneta, Thea BHA., Tobias, Tor Anders 

  

• 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)  

• Torsdag 1. desember kl. 18.00 i amfiet er det informasjonsmøte om videregående skole for 
elever og foresatte på 10. trinn. Mer info er sendt på visma.  

• Snart desember, de som ønsker leverer en liten pakke til 30 – 50 kroner til julekalender.  
 

• Julegrantenning søndag 27. November 

• Mandag 28. november er det Det store korslaget. Husk riktig tøy og godt humør=) 

• Heldag matte: fredag 2. desember  

• Juleball for elevene blir 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  
  

FAGDAG 
BOKMÅL 

 
KRØ 

  
MATEMATIKK  

NORSK  

2  0940-
1040  

MATEMATIKK  
SPRÅK/ALF 

SAMFUNNSFAG 

  1040-
1120  

        

3  1120-
1220  

MUSIKK KRØ UTV 
Besøk av KKG 

 
NATURFAG 

 
UTV 

Økonomi og karrierevalg 4  1230-
1330  

KRØ  MUSIKK    

5  1340-
1440  

ENGELSK 
   

SAMFUNNSFAG  NATURFAG 

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Bærekraftig utvikling  
NORSK  Mål:  

NB!! Vi har fagdag i norsk på tirsdag 

•  Jeg forbereder meg til fagdag, sidemål, på fredagen 

 
Lurt å se litt på nynorsk grammatikk og de tilbakemeldingene du har fått på 
tidligere tekster for å forstå hva du kan forbedre.  

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. 
 
V tar igjen temaet lineære modeller som vi ikke fikk tatt sist uke.  
På campus er det emnet 11.12- lineære modeller.  Resten av tiden bruker vi til å 
forberede oss til fagdagen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/


 
 
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.  Terminprøven blir tredelt.   

ENGELSK   Mål:  
• I can read, write and speak about making choices 

• I can use the future tense 
 
We’ll continue working with the topic “Choices”, and the text “The Giver” 
  

SAMFUNNSFAG  Mål:  

• Reflektere over hvordan mennesker kjemper for endringer i samfunnet 
og hvordan mennesker er påvirket av geografiske forhold historisk 
kontekst 

 
Vi jobber med temaet VM i Qatar og menneskerettigheter. 
  

NATURFAG  Mål:  

• Beskrive hvordan forskere har kommet frem til evolusjonsteorien og 
bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold 

 
Vi jobber med skolen.cdu.no og læringsstien Teorien om evolusjon, Naturlig 

seleksjon, Genetikk og arv. Dette skal vi etter hvert ha fagsamtaler om        
 
  

SPANSK  Mål:  
•  Jeg er godt forberedt til prøven vi skal ha på torsdag - endelig!       

 
Sjekk classroom og bruk materiale derfra for å forberede deg til prøven på 
torsdag.  

TYSK 
 

Mål: 

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

• Jeg kan beskrive personen. 

• Jeg kan informere om personen. 

MUSIKK Mål:  
• Jeg er superklar for det store korslaget! 

 
Mandag neste uke, etter lunsj, så skal vi alle henge sammen (10A, 10B, Anders 
og Pål). Da skal vi forberede, og holde Det store korslaget for resten av skolen.  
 
Program: 

• Rydde, rigge og skifte til kostyme (hvis noe tar veldig lang tid, som f.eks 
sminke, så bør dette gjøres i storefri). 

• Varme opp stemmer og vi kjører generalprøver for hverandre (dette er 
alltid spennende). 



• Hele skolen kommer inn, Pål og Anders er konferansierer, dere sitter og 
venter på å bli ropt opp for så å underholde fletta av folk. Det skal kåres 
en vinner, og vinnere fremfører en gang til. 

• Siste del av tida går til å rydde og pakke sammen. Når det er gjort ønsker 
vi hverandre en fin dag. 

  
ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

• Jeg er forberedt til fagsamtale i uke 48/49 
 
Vi starter forberedelser til fagsamtale. Dere får oppgaven på forhånd, og så tar vi 
ca. 30 minutter på hver gruppe. Oppgaven ligger allerede ute på Classroom – 
kikk gjerne på denne før timene.  
 
De elevbedriftene som har mulighet på tirsdag, vil gjøre dette i uke 48 – resten 
vil bli uke 49. Dette er på grunn av mange er borte torsdager pga. Trygg av Natur 
  

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   
   

Siste uke med elevstyrte aktiviteter for i høst. 10B er ferdig, men 10A bruker 

mandagen på siste gruppe. Husk å levere inn skjema før timen!          
Mandag 21.11:   
10A: Amalie B., Sara Emilie, Helene, Kine – volleyball 
10B: TBD 
 
Onsdag: 
Marius og Kenneth er i møte. Det blir vikar disse timene. Dere vil sikkert gjøre 
noe gøy - husk gymtøy og gymsko!  

  
  

ARBEID HJEMME  
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

Jeg møter forbedret 
til fagdag; lest tekstene, 
fullladet chromebook, 

niste, drikke og nok søvn 

       

      

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   

  

 

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