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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Kristian og Marte 9B: Marius og Ingeborg 

 

• Onsdag drar vi på yrkesmessa i Sørlandshallen. 

Vi blir hentet med buss klokken 11 og er tilbake ca. klokken 14. Det blir derfor en litt lengre dag på onsdag. 

• Da er studentene Ane, Amalie, Jonas og Erik godt i gang. Ta godt imot dem. 

De går inn i Martin sine fag i uke 39-42. 

 

 

• Vi ønsker dere en god høstferie neste uke       

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK  
NORSK 

UTDANNINGSVALG  
NATURFAG 

MATEMATIKK MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

   
Yrkesmessa 

klokken 11-14 

  

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH MATEMATIKK 

5 1340-
1440 

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

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Demokrati og medborgerskap 
NORSK Mål: 

• Jeg er forberedt til fagsamtale om språklig mangfold i Norge. 

 

På tirsdag blir det fagsamtaler i de to første timene. I tillegg til fagstamtalene skal dere skrive 

et essay der dere reflekterer over en valgt problemstilling innenfor temaet språklig mangfold i 

Norge. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan forskjellen på 2- og 3-dimensjonale figurer 

• Jeg kan navngi og forklare egenskaper til ulike geometriske figurer 

 

Vi får studenter som skal ta over undervisningen. Temaet de starter opp med er geometri 

(omkrets, areal, polygoner og romgeometri.)  
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ENGELSK  Mål: 

• I know how to use prepositions correctly 

 

This week we’ll focus on grammar 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg har lært meg begrepene som finnes i tokolonnenotatet på classroom, kalt Viktige 

begreper, og kan bruke disse begrepene i refleksjoner rundt samhold og 

samfunnsforhold. 

 

Vi bruker samfunnsfagtimene til å oppsummere og repetere fagstoffet vi har vært igjennom i 

temaet “Mangfoldige Norge”. På onsdag blir det Utdanningsvalg i stedet for samfunnsfag i 

første time. Vi drar med buss til Sørlandshallen for å delta på yrkesmessa kl. 11. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg har forberedt meg til begrepsprøven  

• Jeg vet at sola er opphav til nesten alle energikilder på jorda 

• Jeg vet at sola sender ut energi i form av elektromagnetisk stråling 

 

Første time blir det begrepsprøve. 

Bruk oppgaven «Viktige begreper (og noen spørsmål)» på classroom som hjelp.  

 

Andre time skal vi jobbe med læringsstien «Energi fra sola» på skolenmin.  

 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan snakke om og beskrive rommet/hjemmet mitt. 

• Jeg kan fortelle om hva jeg gjør hjemme. 

 

Dere skal jobbe med parte 1 i boka. Det blir en strålende uke med vikar! 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan snakke om og beskrive rommet/hjemmet mitt. 

• Jeg kan fortelle om hva jeg gjør hjemme. 

• Jeg har levert manuset til videoen min på mandag.  

 

På mandag skal du levere manuset til videoen din. Lever i ICH-boka på classroom og sjekk 

tilbakemeldingen, som du vil få fra læreren din. På torsdag skal du lage videoen hjemme i 5. 

time istedenfor å ha tysk på skolen! Innleveringen til videoen er i uke 41 etter høstferien. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål: 

• få registret elevbedriften, klar rollefordeling, skrive under på kontrakten, fortsette 

arbeidet med å lage hjemmeside og markedsundersøkelse.   
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MOH Mål: 

• Jeg kan 

o planlegge og bruke egna redskap, teknikker og matlagingsmetoder  

o jobbe etter oppskrift 

o samarbeide godt med gruppa mi, og gjøre min del av ryddeoppgavene  

 

Mandag og tirsdag: Mac n’ cheese og sjokolademilkshake 

Fredag: Blomkål- og brokkolisuppe 

 

KROPPSØVING Mål: 

 

Vi begynner med dans denne uka.  

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

  Tysk: Øv å snakke mest 

mulig manusfritt til 

videoen din! Videoen skal 

du lage hjemme i 5. time 

torsdag. 

 

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
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