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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Mathea og Rastko, 9B: Samuel og Martin 

 

• På fredag skal vi ha en time om identitet. 9A i 3. time og 9B i 4. time.  

• I norsktimene denne uka trenger du bare å møte til ditt oppsatte tidspunkt for presentasjon. Se google 

classroom for oversikt over tidspunkter. På onsdag er timeplanen endret slik at vi har presentasjoner i 

første time. 

• Timeplanen er også endret på fredag. Det blir engelsk i 1. time for A-klassen. 

 

TIMEPLAN 

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

1 0830-
0930 

NORSK 
Være hjemme, lese bok. 

 
NORSK 

Være hjemme, lese bok 

NORSK 
Være hjemme, lese bok 

 
NATURFAG 

ENGELSK MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF  
SAMFUNNSFAG 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK MATEMATIKK Time om 
identitet 

ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH Time om 
identitet 

5 1340-
1440 

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

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Kulturskolen  
NORSK Mål: 

• Jeg er forberedt til å gjennomføre presentasjonen min på oppsatt tidspunkt. 

 

Denne uka møter du til oppsatt tidspunkt for å fremføre din presentasjon i norsken. Ellers skal 

du bruke tida på å lese boka du har valgt. Du kan lese hjemme i norsktimene. 

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg vet hva det vil si at to hendelser er avhengige. 

• Jeg kan finne sannsynligheten for at flere avhengige hendelser inntreffer. 

• Jeg vet hva vi mener med de store talls lov. 

• Jeg kan gi et eksempel på de store talls lov fra hverdagen. 

• Jeg kan forklare hvordan de store talls lov brukes i en meningsmåling. 

 

Denne uka jobber vi med sannsynlighet ved avhengige hendelser, og store talls lov. Er 5.9 og 

5.10 på campus. 

Det blir prøve torsdag 23. mars i emnet sannsynlighet. 
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ENGELSK  Mål: 

• I have started to make a presentation about a state in the USA 

 

Presentations in week 13. Individual grade. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om mellomkrigstid og opptakten til 2.verdenskrig. 

 

Denne uka skal vi jobbe med en tekst, deretter blir dere satt til å gjøre en oppgave med 

problemstilling. Denne oppgaven er et gruppearbeid der dere selv velger hvordan dere vil 

svare på problemstillinga. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg er forberedt til prøven i «pubertet, sex og svangerskap.» 

 

Prøve 1. time torsdag. Målark ligger på classroom. Pensum er arkene fra Eureka!  

 

SPANSK Mål: 

- Jeg kan fortelle om en vanlig dag 

- Jeg kan mange refleksive verb på spansk 

- Jeg kan fortelle hva jeg må gjøre 

-  

Dere jobber videre i boka med «un dia normal». Lager en video.  

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan fortelle muntlig om en tysk oppfinnelse. 

• Jeg kan finne ut om den første bilen og oppfinneren. 

• Jeg kan lage en tysk matrett etter tysk oppskrift. 

•  

Vi skal lage mat på skolekjøkkenet på torsdagen. For dette er klassen delt i to grupper. Hvis 

du ikke har vært med på kjøkkenet siste uken, så skal du være med på kjøkkenet på torsdag. 

Listen over din gruppe ligger på classroom! 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   

• Jeg skaper fremdrift i elevbedriften jeg er med i.  

 

Du får denne uka tilbakemelding på hvordan du ligger an i faget.  

Uke 12 blir det kurs i markedsføringsundersøkelse. Uke 13 blir det kurs i regnskap  

 

MOH I uke 11, 12 og 13 skal vi med internasjonal mat-prosjektet i mat og helsetimene. Vurderingen 

av arbeidet med dette prosjektet blir viktig for standpunktkarakteren. Vi skal planlegge meny, 

lære om og lage mat fra et valgfritt land. All informasjon finner du på Classroom. 

 

Mål: 

• Vi har valgt land og meny på gruppa 

• Vi har fordelt jobbinga med teorioppgavene på gruppa 

• Jeg har skrevet og levert logg for uke 11 
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KOH Mål: 

• Denne uka skal elevene jobbe med å innrede basen etter eget ønske. Dette gjøres på 

cromebook. 

 

Uke 12 starter en større oppgave som er viktig for standpunktkarakteren. Elevene får 

mulighet til å velge selv hvilke materialer de vil jobbe med. Mer info kommer. 

 

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.  

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

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
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