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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Hussein og Natasa, 9B: Kristine og Erlend G 

 

• Mandag skal vi på forestillingen «Fluid: negotiating limits» på UiA med DKS. Vi kjører buss sammen 

klokken 8:30 og er tilbake på skolen før lunsj.    

• Torsdag drar vi på kino for å se filmen «Krigsseileren». Vi tar buss sammen til byen ca. klokken 12.20. 

Vi avslutter dagen i byen etter at filmen er ferdig. 

En lærer kjører vanlig rutebuss tilbake til skolen med elevene som ønsker dette. Gi beskjed til 

kontaktlærer dersom det gjelder din ungdom.  

 

• Husk utviklingssamtaler neste uke (uke 38). Se egen innkalling for tidspunkt.  

 

 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

 
DKS på UiA 

 

 
NORSK 

UTDANNINGSVALG  
NATURFAG 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK   
Kino 

MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ MOH KOH KRØ 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Demokrati og medborgerskap 
NORSK Mål: 

• Jeg kan snakke om samiske språk. 

 

Denne uka jobber vi med læringsstiene tilknyttet samisk språk på Skolen og tildelt oppgave på 

Google classroom.  

 

ENGELSK  Target: 

• I know how to structure a 5-paragraph-text 

 

This week we are going to learn about 5 paragraph texts, and how to use the 5-paragraph 

recipe when writing. We are using the learning path on Stages 9 as guidance.  

 

https://www.knuden.no/fluid
https://www.nfkino.no/film/krigsseileren?city=kristiansands#days:2022-09-15+movies:4827
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/fleksibelt-innhold/improve-your-writing/five-paragraph-texts
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MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan lese og tolke diagrammer. 

• Jeg kan kritisk vurdere om diagrammer er misvisende. 

• Jeg vet hvilke diagrammer som passer best til ulik type statistikk. 

 

Denne uka jobber vi med å lese og tolke diagrammer, og kjenne til ulike typer diagrammer, og 

forskjellen på gode og misvisende diagrammer. 

Vi jobber med kap. 4.14 og 4.15 på campus, og læringstiene lage passende diagrammer, 

misvisende sentralmål og misvisende diagrammer på skolenmin under temaet statistikk.  

 

Neste uke kan dere velge mellom en prøve eller innlevering som oppsummering av emnet 

statistikk, dette skal gjennomføres på torsdagen. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan begrepene som finnes i kolonnenotatet på Classroom (tittel: Viktige 

begreper). PS! Dette blir det en skriftlig prøve i, i uke 39. 

• Jeg kan reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk, og 

drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold. 

• Jeg kan reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og 

utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere 

påvirkninger og uønskede hendelser. 

 

Vi jobber begreper og tekstene: Hva er mangfold?, Sumayas hater blir dømt og Hva er 

rasimne? Dette finnes på Skolenmin. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg vet hva stillings- og bevegelsesenergi er 

• Jeg vet hvordan vi bruker vannets stillings- og bevegelsesenergi til å produsere strøm 

 

Vi fortsetter med emnet «Energi». Denne uken skal vi bli bedre kjent med stillings- og 

bevegelsesenergi, og hvordan disse henger sammen. Vi jobber med læringsstien «Stillings- og 

bevegelsesenergi» på skolenmin. 

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan drøfte kinkige scenarioer på hva som er rett og galt.  

 

Vi fortsetter med emnet etikk, denne uka jobber vi ved ulike dilemmaer knyttet til hva som er 

rett og galt i ulike situasjoner. Vi benytter skolen min, emnet rett og galt. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   

• undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet.  

 

Vi starter opp elevbedrift.  
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MOH Mål: 

• Jeg vet hvordan bakepulver fungerer som hevingsmiddel.  

• Jeg baker mine egne muffins og ser hvordan bakepulver virker i praksis. 

• Jeg er positiv og gjør min del av ryddeoppgavene på gruppa mi. 

 

Mandag/tirsdag: Vi lager matmuffins og dessertmuffins. 

Fredag: Vi lager hjemmelaget tomatsuppe 

 

Husk forkle og strikk til langt hår. 

Legg deg til som elev i Mat og helsefaget. Kurskode: 7wgbo6b 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg kan gjennomføre styrkeøvelsene knebøy, utfall, pushups, mountain climbers med 

riktig teknikk 

• Jeg viser gode samarbeidsevner, fair play og innsats.  

 

Denne uka har vi styrke som emne, med innslag av lekpregede aktiviteter. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Samfunnsfag: Vi jobber i 

mandagstimen med å fylle 

ut begreper (kolonnenotat 

på Classroom – se 

fredagslekse). Blir du ikke 

ferdig i løpet av timen, så 

blir dette lekse til i dag. 

  Samfunnsfag: Jeg kan 

forklare begrepene som 

finnes i kolonnenotatet på 

Classromm (Tittel: Viktige 

begreper).  

I løpet av uka 

 

 

 

KONTAKT 

Visma 

 

Last ned appen Visma Min Skole – foresatt  

 

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
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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  
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