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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Jørgen og Magnus O. 9B: Tobias og Tuva 

 

• Fagdag i norsk tirsdag denne uka. Siste fagdag er i matematikk fredag 2. desember. 

• Julegrantenning nå til søndag 27. november. 9. trinn har ansvar for arrangementet. Det er sendt hjem 

skriv om ansvarsområder i Visma og som ranselpost. Ta kontakt med komiteen hvis dere har spørsmål.  

• Juleball for elevene blir i år 8. desember. 

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

• Jobbskygging skal gjennomføres for 8. og 9. trinn onsdag 14. desember. Nå er det viktig at dere forsøker å 

finne en jobb dere kan skygge. Beskjed om jobbsted gis kontaktlærer senest fredag neste uke 2. 

desember) i Visma eller på mail. 

 

• 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) 

• 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 

 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK 

 
FAGDAG 
NORSK 

UTDANNINGSVALG  
NATURFAG 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

    

3 1120-
1220 

MATEMATIKK MATEMATIKK MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH  SAMFUNNSFAG MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH SPRÅKFAG/ALF MOH KOH KRØ 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål:  

        Jeg er forberedt til fagdagen. 

•  Jeg har lest alle tekstene på Skolen min og har tatt notater. 

• Jeg har lest instruksjoner og veiledninger på Skolen min. 

• Jeg kan føre kilder i teksten og i en kildeliste. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
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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, og kan gi eksempler der vi bruker 

pytagoras. 

• Jeg kan sette opp og løse likningen hvis vi skal finne en ukjent katet. 

• Jeg kjenner sammenhengen mellom hypotenus og korteste katet i en 30-60-90-

trekant. 

• Jeg kan finne de ukjente sidene hvis jeg kjenner en av sidene i en 45-45-90-trekant. 

• Jeg kan finne de ukjente sidene hvis jeg kjenner en av sidene i en 30-60-90-trekant. 

 

Denne uka starter vi med pytagoras. Dette blir siste emne før fagdag i neste uke. Vi kommer 

til å jobbe på campus kapittel 3.7, 3.8 og 3.9. 

 

 

Neste uke forbereder vi oss til fagdagen vi skal ha i uke 48. Vi skal ha en tredelt fagdag, hvor 

man har to «utforskende» oppgaver, en hvor man samarbeider med medelev, og en del hvor 

man er alene. Så blir det en «tradisjonell» skriftlig del. 

 

Hovedemnene fra 9. trinn blir: statistikk, omkrets og areal av todimensjonale figurer, 

overflate og volum av tredimensjonale figurer, pytagoras.  

 

Dere kan også få oppgaver hvor dere må kunne bruke de fire regneartene, potenser, prosent, 

algebra, ligninger og funksjoner. Dette er emner vi hadde på 8. trinn. 

 

ENGELSK  Mål:  

• I can read, write and speak about fantasy worlds. 

• I know what fantasy literature is, and I can use literary terms. 

 

We’ll read  and work with the text: “Percy Jackson” p 97-102. 

 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om viktigheten ved å ivareta artsmangfoldet for å ivareta jorda. 

• Jeg vet hvor viktig det er å ikke utsette jorda for mer unaturlig klimagasser, slik at 

drivhuseffekten påvirkes enda mer, og det blir enda varmere på jorda. 

• Jeg kan ta stilling til om vi skal ta vare på ulven i Norge, eller skyte den, ved å ta 

avgjørelsen som er best for miljøet. 

 

Tirsdagstimen går bort til fagdag for norskfaget. Onsdagstimen skal du jobbe med teksten på 

Skolenmin som tar for seg miljøvern og klimakamp: Mer enn bare mennesker. Torsdagstimen 

går til å jobbe i grupper. Dere får i oppgave å være for eller i mot å skyte ulv. Dette skal ende 

opp i små diskusjoner. 
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NATURFAG Mål: 

• Jeg kan greie ut om hvorfor vi bør velge å bruke atomkraftverk eller ikke i Norge.  

 

Neste uke er det fagsamtale. Se classroom for mer informasjon.  

Første time går til å se Andreas Wahl sin folkeopplysning om atomkraftverk. Det er en fin 

måte å samle tråene til det dere skal kunne til fagsamtalen neste uke. Time to går til å 

forberede fagsamtalen. 

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan drøfte ulike religioners syn på kjønn. 

 

Vi er i gang med emnet kjønn og seksualitet i religioner og livssyn.  

Vi jobber på skolen min denne uka. 

 

SPANSK Mål: 

• Repetisjon av klokka 

• Jeg kan kjenne igjen verb i futurum på spansk i spansk tekst 

• Jeg kan fortelle om planene mine på spansk 

 

Vi starter ny periode: Parte 2: ¿QUÉ VAMOS A HACER? Vi jobber med varierte oppgaver fra 

boka vår, gente 9. Følg med på oppgaver som legges ut på Classroom. 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan samtale om meg selv, skolen og idrett. 

• Jeg kan bidra til gruppen min. 

• Jeg kan bruke sjekklisten og kommentaren til å skrive videre på manuset mitt. 

• Jeg kan bli ferdig med manuset mitt. 
 

Jobb med glosene, som ligger på classroom uke 47! 

ARBEIDSLIVSFAG Mål: 

• Jeg er forberedt til presentasjon av elevbedriften  

 

Gruppa holder en presentasjon om bedriften sin.  

 

MOH Mål: 

• Jeg kan planlegge og gjennomføre et måltid i sammenheng med høytider eller fest, og 

ha en rolle som vertskap 

• Jeg kan vise gjennom matlaging og måltid hvordan identitet og fellesskap blir formidla 

i ulike kulturer 

 

Vi lager Julekaker og forbereder julebord. 

 

KROPPSØVING Mål: 

• 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 utført serve. 
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• Jeg vet hva som er lurt med tanke på forflytning, og kan lese spillet. 

 

Vi fortsetter med volleyball denne uka. 9B går glipp av tirsdagstimen grunnet fagdag norsk. I 

volleyball har vi fokus på forflytning, og det å lese spillet. Mandagstimen kan du velge om du 

vil spille volleyball eller ha styrke. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  Alf:  

Har svart på spørsmålene 

som ligger på classroom 

på alf 9.trinn  

 

Tysk: 

Bli ferdig med din del av 

manuset, hvis du ikke ble 

ferdig i timene. 

 

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

