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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Johannes H og Ida 9B: Gøril og Erik 

 

 

• Foreldremøte torsdag 8. september klokken 18.00-19.30 i Amfiet. Vel møtt! 

 

• Vi gjennomfører nasjonale prøver denne uka. Lesing på tirsdag og regning på torsdag. 

• 9A avspaser siste time kroppsøving på mandag.  

9B avspaserer siste time kroppsøving på tirsdag. 

Dette fordi vi hadde lang skoledag torsdag forrige uke i forbindelse med turen til Gåseflå.  

• Det blir utviklingssamtaler i uke 38. Innkalling kommer på et senere tidspunkt. 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK  
Nasjonal prøve i lesing 

 
VALGFAG 

 
NATURFAG 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG  
Nasjonal prøve 

i regning 

ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ SPRÅKFAG/ALF MOH KOH KRØ 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Demokrati og medborgerskap 
NORSK Mål:  

• Jeg kan forklare hva en sosiolekt og en multietnolekt er. 

 

På mandag jobber vi med læringsstiene “Sosiolekter og multietnolekter” og “Utforsk 

kebabnorsk”.  Vi jobber med tildelt ark om sosiolekter på Google classroom. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg er forberedt til nasjonal prøve i regning. 

 

Mandagstimen brukes til å forberede seg til nasjonale prøver. 

På torsdag gjennomføres nasjonal prøve i regning.  
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ENGELSK  Target: 

• I have read the text “Good Enough” and know how it relates to this period’s topic 

“Happy and Healthy.”  

 

We work with the text “Good Enough” and the learning path on Stages.  

SAMFUNNSFAG Mål:  

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og 

drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald.  

 

Pga. At det er valgfagsuke og NP i regning på torsdag, så blir det en time med samfunnsfag. 

Vi bruker timen på å oppsummere det vi har lært om forferdelighetene samene har blitt 

utsatt for. 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan forklare energibevaringsloven 

• Jeg vet at en energibærer kan holde på og frakte energi  

 

Vi jobber med Energibevaring og energikvalitet på skolenmin. Dere skal også vise og forklare 

hvordan energi overføres, ved å lage en kort video som skal leveres inn.  

KRLE Mål: 

• Jeg kan drøfte hva som er rett, og hva som er galt. 

• Jeg kan forklare ordene etikk, moral, norm, eksistensielle spørsmål. 

 

Vi jobber med emnet etikk frem til oktober. Vi skal ha en prøve/ fagsamtale som avslutning 

på emnet. Se classroom for mer info. 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan stille spørsmål og svare på spansk 

• Jeg kan beskrive folk 

 

Vi jobber med kapittel 2: En el colegio la Merced i boka vår (Gente 9).  

TYSK Mål: 

• Jeg kan snakke om rommet mitt på tysk. 

• Jeg kan beskrive rommet mitt og møblene mine. 

• Jeg kan bruke personlig pronomen. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• Planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag  

 

MOH Teoretisk mål: 

• Jeg vet hva gjær er og hvordan man skal behandle gjæren.  

  

Praktisk mål:   

• Jeg har bakt min egen gjærdeig og sett hvordan gjæren virker i praksis. 

  

Sosialt mål: 

• Jeg har vært positiv og gitt minst et komplement til hver av mine medelever på 

gruppa. 
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KROPPSØVING Mål: 

• Jeg løper/ går så langt jeg klarer på 12 minutter. 

• Jeg viser god innsats, samarbeid og fair play.  

 

Denne uka blir det coopertest på fredag. Mandags/ tirsdagsøkten avspaseres grunnet turen til 

Gåseflå.  

 

FYSAK Mål: 

• Jeg følger regler på tur, og er en god samarbeidspartner.  

•   Vi skal på sykkeltur, sjekk sykkel, husk hjelm.  

 

Satser på vi får ok vær, da sykler vi til byen. Se classroom for mer info. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  
FYSAK:  

Jeg har med sykkel, hjelm, 
klær etter vær. Mulighet 

for bading for de som 
ønsker. Husk mat og 

drikke. Se classroom for 
flere detaljer. 
Kode: cewppix 

 

 

Matematikk: 

Jeg er forberedt til 

nasjonal prøve i regning. 

Link oppgaver 

 

KRLE:  

legg deg til i faget på 

classroom: xi7ktgd 

I løpet av uka 

 

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

E-post 

 

Pål André Larsen 

pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no  

Telefon 

 

Skolen: 480 66 600  

Trinn: 904 08 654 (Skal ikke brukes til å sende beskjeder)  

 

https://deltager.eps.udir.no/?deliveryExecutionId=f558ed692afe-suomynona%25230b82909955a2%2523504a3bd1d38b79d8e78a027b1848cd7a58c04481%25232
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
mailto:pal.andre.larsen@kristiansand.kommune.no
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Martin Kleiven 

martin.kleiven@kristiansand.kommune.no  

Mette Haukedalen 

mette.haukedalen@kristiansand.kommune.no  

 

Nettside 

 

https://www.minskole.no/torridal  
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