
TORRIDAL SKOLE 28.11-2.12.2022     ARBEIDSPLAN           8. TRINN 22/23                                 UKE 48 

 

 

INFORMASJON 

Ordenselever base:  

Tiril & Noah 

Ordenselever f-rom:  
Emilie & Angelika 

Ordenselever Bibliotek: 

Aron & Asma 

 

• Julekalender starter nå til torsdag. En liten ting til maks 50 kr. Det kan gjerne være noe snacks eller noe 

annet hyggelig.        

• Minner om følgende datoer: 

- Juleball torsdag 8. desember. 

- Volleyballturnering fredag 9. desember. 

- Jobbskygging onsdag 14. desember. 

- Siste dag før ferien er fredag 16. desember.  

 

 

TIMEPLAN 

Økt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 0830-

0930 
SPRÅKFAG/ALF 

 

MATEMATIKK 

 

VALGFAG KRØ K&H 

FAGDAG I 

MATEMATIKK 

2 0940-

1040 
ENGELSK 

 1040-

1120 
    

3 1120-

1220 

O-FAG 

O-FAG VALGFAG NORSK 

4 1230-

1330 
SPRÅKFAG/ALF 

 K&H KRØ 
5 1340-

1440 
ENGELSK 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

 
MATEMATIKK Mål: 

• Jeg er forberedt til fagdag i matematikk nå til fredag. 

 

Tirsdag forbereder vi oss til fagdagen vi skal ha til fredag. Fagstoff er kapittel 1,2,3 og 4 på 

campus inkrement 

ENGLISH  Aim: 

• I participate in rehearsals for a Christmas play.  

 

This week we will start prepping for different Christmas plays that will be performed in 

December.  

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg har oversikt over viktige hendelser i forbindelse med industriell revolusjon 

• Jeg kan drøfte aktuelle problemstillinger i dagens samfunn med utgangspunkt i 

industriell revolusjon 

 

Vi fortsetter arbeidet med industriell revolusjon.  

NATURFAG Mål: 
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• Jeg har oversikt over sentrale elementer innenfor temaet biologisk mangfold 

 

Vi bruker timene denne uken til å oppsummere det vi har vært gjennom den siste perioden.  

KRLE Mål: 

• Jeg kan fortelle om kjønnsroller i Islam 

• Jeg kjenner til sentrale leveregler i Islam.  

 

Vi fortsetter med Islam, og skal denne uken fortsette med målene fra forrige uke, da vi mistet 

timer til terminprøver.  

SPANSK Mål: 

• Jeg kan fortelle om familien og vennene mine på spansk 

• Jeg kan fortelle om fritidsaktiviteter på spansk 

• Jeg kan farger på spansk 

 

Vi jobber med ulike oppgaver om familie, venner, fritidsaktivieter og farer. Grammatikken 

denne uka er verbene ser (å være) og tener (å ha) samt adjektiv (fargene og egenskaper). Test 

på tirsdag om dere kan tallene fra 0-20 på spansk!        

TYSK Mål:  

• Jeg kan snakke om land og språk. 

• Jeg kan bruke regelmessige verb i presens og disse uregelmessige verb: sprechen, 

sein, haben. 

• Jeg kan tallene over 20 og skrive disse som ord. 

• Jeg kan bruke substantiver med bestemt (der, das, die) og ubestemt artikkel (ein, 

eine) og substantiver i flertall. 

• Jeg kan bruke glosene uke 43-48. 
 

Vi har en kapittelprøve på tirsdag! Øv til prøven hjemme med material som ligger ut på 

classroom uke 43-48. Vi øver også i timen på mandag. 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg trener mine tekniske ferdigheter i volleyball, og jobber spesifikt med 

underarmsserve.  

• Jeg bruker mine tekniske ferdigheter i spill. 

• Jeg er en god medelev 

 

Vi fortsetter med Volleyball. Denne ukens hovedfokus er underarmsserve. Viktig med litt 

varmere gymtøy i disse tider, da gymsalen er kaldere enn før.  

FYSISK Mål: 

• Jeg er forberedt til fagsamtale om styrke. 

• Jeg gjennomfører og leverer inn treningsdagbok for en styrkeøkt. 

 

Til onsdag kommer du på skolen til oppgitt tidspunkt. Se classroom for tidspunkt og mer 

info. 

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 fortsetter med elevstyrt tur 😊 Gruppen som skal ut denne onsdagen er:  

 Gruppe 1: Tobias, Oliver, Arturo, Oddvar, Fredrik - bruk av tarp. 
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Vi møter som vanlig kl. 08.30 i 8.trinns basen. Vi skal gå til Småmyrane rett i nærheten. 

Gjerne ta med en vedkubbe eller to hvis dere har mulighet 😊 

Månedens utfordring:  

Jeg går med nisselue hver dag i desember.  

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

TYSK: jeg er forberedt til 

kapittelprøven. Øv til 

prøven med material på 

classroom uke 43-48!  

SPANSK: Jeg kan alle 

tallene fra 0-20 på spansk. 

FYSAK: jeg er forberedt 

til fagsamtale. Se 

classroom for mer info. 

Se classroom for 

tidspunkt fagsamtale. 

HUSK GYMTØY! Matematikk: Ha med 

penn, kalkulator, linjal, og 

fulladet Cromebook! 

I løpet av uka 

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

E-post: 

 

Charlotte Markham 

Charlotte.markham@kristiansand.kommune.no  

Bjørnar Sollie 

bjornar.sollie.timenes@kristiansand.kommune.no   

Oda Lohne Van Der Eyden  

Oda.lohne@kristiansand.kommune.no  

 

Telefon: 

 

Skolen: 480 66 600 

Trinn: 904 08 671(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:Charlotte.markham@kristiansand.kommune.no
mailto:bjornar.sollie.timenes@kristiansand.kommune.no
mailto:Oda.lohne@kristiansand.kommune.no
https://www.minskole.no/torridal

