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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Albin og Erlend H 9B: Alaa og Gøril 

 

• Mandag er det klart for det store korslaget på 10. trinn i siste time. Vi skal være et flott publikum. 

• Siste fagdag er i matematikk nå til fredag. Ha med god niste/drikke.  Det er lov med litt snacks. Husk 

fulladet cromebook. 

• Juleball for elevene blir i år 8. desember. 

• Volleyballturnering fredag 9. 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 i Visma eller på mail. 

 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

 
VALGFAG 

 
NATURFAG 

 

Fagdag 
matematikk 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF 

 1040-
1120 

    

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG MATEMATIKK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG 

5 1340-
1440 

Det store korslaget KOH MOH KRØ SPRÅKFAG/ALF 

 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Bærekraftig utvikling 
NORSK Mål: 

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

• Eg kan bruke pronomen på korrekt måte på nynorsk. 

• Eg kan skildre. 

 

Vi fortsetjer å arbeide med tekster på nynorsk på skulen. Vi rettar opp i substantiv, svake verb 

og pronomen. Vi skriv også eigne skildringar, og rettar deretter opp i feila. 
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MATEMATIKK Mål: 

• Vi forbereder oss til fagdagen vi skal ha på fredag. 

 

Vi skal ha en tredelt fagdag, hvor man har to «utforskende» oppgaver, en del hvor man 

samarbeider med en medelev, en del hvor man er alene, og 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 og 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 can analyze literature and use literary terms 

 

This week we’ll read the text “Percy Jackson” p 97-102 in Stages. 

 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg er bevisst på hva ulike kilder gir av informasjon, og kan reflektere over hvordan 

algoritmer og ensretta kilder kan prege forståelsen vår. 

 
Du har fått utdelt rolle; om du skal være for eller imot å skyte ulv i landet. Gruppa du sitter 

med skal sammen diskutere mot en annen gruppe, som har fått motsatt rolle. Tirsdagstimen 

går til å børste støv av argumentene dere jobba med forrige uke, og dere skal debattere. 

 

Torsdagstimen går til UTV, hvor dere jobber med utdanning.no sine sider og tema “mine 

egenskaper og interesser”.  

 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg vet hva energi er for noe ved å prate om energibevaring, energikvalitet, 

stillingsenergi/potensiell energi, energi fra sola, og vannets kretsløp.  

• Jeg vet hvordan de forskjellige kraftverk fungerer 

• Jeg kan greie ut om hva fornybare og ikke-fornybare energikilder er for noe, og jeg 

kan fortelle om positive og negative konsekvenser ved å bruke disse. 

• Jeg kan fortelle om hvordan et kjernekraftverk fungerer og fortelle om positive 

sider og negative sider ved å ta dette i bruk. 

 

Vi gjennomfører fagsamtaler denne uka der dere som gruppe skal belyse begge sider av 

saken: skal gå for atomkraftverk i Norge? Forbered deg godt. 
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SPANSK Mål: 

• Jeg kan fortelle om planene mine på spansk 

• Jeg kan forklare på norsk om grammatikkregelen om futurum (ir + a + verb i infinitiv) 

på spansk 

 

Vi jobber videre med parte 2: “Qué vas a hacer?”. Vi har stasjonsarbeid, med digitale 

oppgaver, tekstoppgaver, samtale i gruppe og oppgaver på ark i hefte. Husk å svare på 

hvilken stasjon du likte best, lærte best av og hvorfor på google classroom!        

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan bruke forskjellige hjelpemidler til å få bedre uttale 

• Jeg kan øve på uttalen. 

• Jeg kan lage en podcast med manuset mitt. 
Øv på muntlig uttale av replikkene dine. Du kan gå på denne lenken og lime teksten inn, for at 

den blir lest opp for deg på tysk: https://ttsdemo.com/  

MOH Mål:  

• Vi er vertskap og gjennomfører julebord for inviterte gjester 

 

Mandag og tirsdag: Julebord 

Fredag: Terminprøve i matematikk 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play. 

• Jeg kan reglene i volleyball. 

• Jeg kan forklare hvordan man gjennomfører smash og blokk, og kan gjennomføre en 

smash og blokk. 

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

 

Vi fortsetter med volleyball denne uka. Neste fredag er det volleyballturnering.  

 

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 

   

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       

https://ttsdemo.com/
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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. 

Naturfag: forbered deg til 

fagsamtalen 

Matematikk: Ha med 

penn, kalkulator, linjal, og 

fulladet cromebook! 

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

