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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Mathias og Mathine 9B: Paris og Johannes SH 

 

•       

 

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 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG VALGFAG MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

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

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Kulturskolen  
NORSK Mål: 

• Jeg har funnet ei skjønnlitterær bok jeg skal lese og lage en anmeldelse av.  Boka må 

være klar til tirsdag. Du kan velge en bok på skolen, eller ta med hjemmefra.  

• Jeg har forberedt en forelesning om dataspill. Se oppgaver på classroom. 

Presentasjonen skal holdes for lærer i uke 11.  

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg vet når jeg kan bruke produktregelen. 

• Jeg vet hvordan produktregelen lyder. 

• Jeg kan bruke produktregelen til å regne ut sannsynligheter. 

 

Denne uka jobber vi med sannsynlighet ved uavhengige hendelser, det er kap. 5.8 på campus. 

Det blir prøve i emnet sannsynlighet torsdag 23. mars 

 

ENGELSK  Mål: 

• I can read, write and speak about the USA 

 

This week we will focus on the history of the USA, and work with the text: “A Nation of 

Immigrants”. 
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SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om mellomkrigstida og fascismens utvikling i Europa på 1920- og 

1930-tallet. 

 

Vi jobber med læringsløypa Fra fred til fascisme i samfunnsfagstimene på skolen. Løypa ligger 

på Skolenmin. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om hvordan befruktning skjer, ved å prate om kvinnens og mannens 

indre og ytre kjønnsorgan. 

• Jeg kan fortelle om fasene i menstruasjonssyklusen og periodene i svangerskapet. 

• Jeg kan fortelle om periodene i fosterutviklingen hos mennesker, periodene i 

graviditeten og fødselens faser. 

 

Vi avslutter og oppsummerer pensum før prøven neste uke.  

 

KRLE Mål: 

• Jeg kan se likheter og ulikheter mellom Jødedommen, Islam og Kristendommen. 

 

Vi fortsetter å jobbe med å sammenligne de tre monoteistiske religionene Jødedommen, 

Islam og Kristendommen. 

 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan mange verb på spansk knyttet til hverdagen 

• Jeg kan mange tidsuttrykk på spansk 

• Jeg kan bøye verbene querer, poder og tener 

• Jeg kan fortelle hva jeg må gjøre 

 

Denne uka jobber dere med hefter. Mye skriving!        

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan finne ut om tyske oppfinnelser. 

• Jeg kan fortelle om en tysk oppfinnelse. 

• Jeg kan lage en tysk matrett etter tysk oppskrift. 

 

I uke 10 og 11 skal vi lage mat på skolekjøkkenet på torsdagen. For dette er klassen delt i to 

grupper. Du er med på skolekjøkkenet enten torsdag uke 10 i 5. og 6. time og avspasere uke 

11 eller omvendt. Listen over din gruppe ligger på classroom! 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• Jeg er forbedret til presentasjon av min elevbedriften som er på torsdag 09.03 

 

Vurderingskriterier og hva som forventes av innhold i presentasjonen ligger ute på google 

classroom i arbeidslivsfag 9.trinn  
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MOH Mål: 

• Jeg kan lage mat fra andre kulturer 

• Jeg samarbeider godt med gruppa mi 

• Jeg bruker egna redskaper i matlaginga 

 

Mandag og tirsdag: Porsjonspizza 

Fredag: Hamburger med potetbåter 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg er forberedt til elevstyrt undervisning 

• Jeg viser god innsats, samarbeidsevner og fair play under elevstyrt undervisning. 

 

Alle gruppene skal være klare, så gjennomfører vi med grupper som er fulltallige.  

 

FYSAK Mål 

• Jeg kan forklare og utføre ulike type skudd i innebandy (drag, slep og håndledd). 

• Jeg viser god innsats, fair play og samarbeidsevner. 

 

Denne uka skal 9. og 10. trinn møte fra 08:30 – 10:00 og ha innebandy. Resten av dagen 

avspaseres grunnet FA aktiviteter dere har ansvar for i langfri. 

 

FRILUFTSLIV Mål: 

• Jeg kan ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for meg selv og 
andre 

• Jeg kan gjennomføre tur ute på vinterstid, og kle meg etter været 

• Jeg kan bruke teknikker til ulike redskaper, kart og kompass og bålfyring 
  

Ny tur denne uken       Siden jeg (Marius) er i Italia med Erasmus, blir det vikar. 

Vi går en tur i nærområdet. Møt i basen på 8. trinn. Gjerne ta med en vedkubbe hvis du kan, 

og ta en titt på værmeldingen. 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Jeg har funnet en 

skjønnlitterær bok.  

   

I løpet av uka:  
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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

