
INFORMASJON  
Ordenselever:  Thomas, Tiril, Cat Tien, Dane 

• Julekalender:  
 

 
• Heldags fagdag i norsk sidemål tirsdag. Møt opp med fulladet Chromebook, og godt med 

niste        
• Heldag matte: fredag 2. desember 

 
 

• Julegrantenning søndag 27. november 
• Mandag 28. november er det Det store korslaget. Husk riktig tøy og godt humør=) 
• 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. 
• Juleball for elevene blir 8. desember 

• Volleyballturnering 9. 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 
NYNORSK  

  
VALGFAG  

MATEMATIKK   
MATEMATIKK 

FAGDAG 2  0940-
1040  

MATEMATIKK 
SPRÅK/ALF 

  1040-
1120  

      

3  1120-
1220  

MUSIKK  
Det store korslaget 

VALGFAG   
NATURFAG 

4  1230-
1330  

  UTV 10A 

NATURFAG 

5  1340-
1440  

UTV 10B 
NATURFAG  

   
  
 
 

 

ARBEID PÅ SKOLEN   

Bærekraftig utvikling 

NORSK  Mål:  
• Jeg er forberedt til fagdag i norsk, sidemål 

 
Til tirsdag er det fagdag i norsk, sidemål. Utformingen blir den sammen som 
hovedmål. Les gjennom tekstene i forberedelsesdelen godt –kan det være lurt å 
kikke ekstra på de teksten du IKKE fikk på norsk hovedmål?! 
  

MATEMATIKK  Mål:  

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

NATURFAG  Mål:  
- Jeg kan beskrive hvordan forskere har kommet frem til evolusjonsteorien. 
- Jeg kan bruke evolusjonsteorien til å forklare utvikling av biologisk 

mangfold. 

SPANSK  Mål:  
  

TYSK  Mål:  
• Jeg kan lage et intervju på tysk. 

• Jeg kan fortelle om meg selv i rollen til en kjent person med tyskspråklig 

bakgrunn.  

Video-opptaket til intervjuet blir i uke 1 etter juleferien på grunnen av 
hospiteringsuka på videregående. 
  

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  
•  Jeg er forberedt til fagsamtale denne uken og uke 49(50) 

  
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 uke 48– resten vil 
bli uke 49 eller 50. Dette er på grunn av mange er borte torsdager pga. Trygg av 
Natur. Vi håper å være ferdig uke 49.  

FYSAK 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 30. november 

   
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        
 



  
  

ARBEID HJEMME  
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

   FYSAK: jeg er 

forberedt til 

fagsamtale. Se 

classroom for mer info 

og tidspunkt du skal ha 

fagsamtale. 

  Matematikk: husk 
fulladet chromebook, 

kalkulator, penn, linjal.  

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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