
INFORMASJON  
Ordenselever:  Natalie, Nicolay, Rachha, Simon 

  

• Det nærmer seg klassetur i uke 13! Vi gleder oss! 
 

• Friluftsliv onsdag: vi møtes kl. 08.30 ved Bunnpris Strai.  
 

• Fagdager blir i uke 16, 17 og 18 
o Mandag 17. april er det engelsk. 
o Tirsdag og fredag uke 17 er det norsk. 
o Torsdag 4. mai blir fagdag matematikk 

  

TIMEPLAN   
Økt   Tid   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

10A   10B   10A   10B   10A   10B   10A   10B   10A   10B   

1   0830-
0930   

MATEMATIKK      
NORSK   

   
VALGFAG   

   
MATEMATIKK   

NORSK   

2   0940-
1040   

MATEMATIKK  
SPRÅK/ALF  

KRLE  

   1040-
1120   

               

3   1120-
1220   

MUSIKK   KRØ  ENGELSK   VALGFAG   SAMFUNNSFAG  
  

  
SAMFUNNSFAG   

  4   1230-
1330   

KRØ   MUSIKK  MATEMATIKK       
NATURFAG  

5   1340-
1440   

ENGELSK   SPRÅK/ALF  NATURFAG  

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Kulturskole 
NORSK  Mål:  

• Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge, og reflektere over 
holdninger til ulike språk og talespråkvarianter  

• Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk i samtale om og 
bearbeiding av tekster  

 
Vi leser utdrag fra romanen “Alle utlendinger har lukka gardiner”, og jobber med 
utforskende og reflekterende oppgaver. Vi skal se på syntaks og ordstilling, og 
reflektere rundt ulike språkvarianter.  
 
  

MATEMATIKK  Mål:  

• Hvis et program utforsker en matematisk egenskap, kan jeg lese hva 
programmet gjør. 

• Hvis et program utforsker en matematisk egenskap, men inneholder en 
feil, kan jeg finne feilen. 

• Jeg kan lage et program som utforsker en matematisk egenskap. 

 



 Denne uka er det programmering 2 timer, og 2 timer hvor vi forbereder oss til 
fagdagsprøven vi skal ha torsdag 4. mai. 

ENGELSK   Mål:  

• I can speak and write about Australian history. 
  

SAMFUNNSFAG  Mål:  
 
Vi forbereder oss til den tverrfaglige oppgaven i KRLE/samfunnsfag og norsk. Se 
egen oppgavebeskrivelse på Google Classroom  
  

KRLE  Mål:  
 
Vi forbereder oss til den tverrfaglige oppgaven i KRLE/samfunnsfag og norsk. Se 
egen oppgavebeskrivelse på Google Classroom  
 
  

TYSK  Mål:  
•   Jeg kan fortelle om et reisemål i Tyskland, Østerrike eller Sveits 

• Jeg kan fortelle om geografi, kultur, severdigheter og mer 
• Jeg kan bruke vekselpreposisjoner. 

Vi har begynt på prosjektet “Eine Reise nach...”, der vi forteller om reisemål fra 
tysktalende land. Det blir fremføring med karakter i uke 16! Følg med på 
classroom! 

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

• Jeg kan samarbeide med andre i gruppen på en god måte    

• Jeg kan planlegge og utføre praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag   

• Jeg kan produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav   
    
Vi fortsetter som vanlig med elevbedrift. Husk at alle innkjøp, fortjenester og 
uttak skal registreres i regnskapet. Dette gjelder også varebeholdningen 
  

FYSAK Mål 

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

og håndledd). 

• Jeg viser gode taktiske og tekniske ferdigheter i innebandy. 

• Jeg viser god innsats, fair play og samarbeidsevner. 

• Jeg kan forklare forskjellen på anaerob og aerob utholdenhet 

• Jeg kan forklare hva kontinuerlig trening er, og gi ulike eksempler 

på kontinuerlig trening. 

 

Vi fortsetter med innebandy, og begynner på nytt emne utholdenhet. 

9. og 10. trinn har innebandy fra 08:30 – 10:00, og teori om utholdenhet fra 

10:00 – 11:30. Husk Chromebook. 

 

FRILUFTSLIV Mål: 



• Jeg kjenner til, og vet hvordan jeg utfører, grunnleggende 
førstehjelpsteknikker 

• Jeg kan bruke en enkeltmannspakke til å bandasjere en skadet person 

• ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og 

andre 

Vi møtes på Bunnpris Strai kl. 08:30 denne dagen! 
Vi går en ny runde i Bymarka. Vi går til Prestøynuten og lager leir i nærheten av 
to tjønn der. Deretter blir det kursing i førstehjelp, spesielt med fokus på bruk av 
enkeltmannspakke/bandasje for større kutt og blødninger. 
 
Husk å kle deg etter været og ta gjerne med en vedkubbe! 
 

KROPPSØVING  Mål: 

• Jeg kjenner til reglene i basketball 

• Jeg trener på og øver på ulike ferdigheter i basketball (lay-up, 
brystpasning, pivotering og grunnskudd) 

• Jeg sørger for god fremgang for andre og viser god innsats 

• Jeg har sett gjennom de ulike ferdighetene vi skal lære på Classroom 
 
Vi starter opp med ny periode – basketball.  
10A: De som ikke rakk å vise turn forrige uke, gjør dette mandag (evt. levere 
video) 
Husk gymtøy/gymsko!   

  
  

ARBEID HJEMME  
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

   FYSAK: ha med 

chromebook, i tillegg 

til sunn niste og tøy til 

innebandy 

 Fagsamtale 
KRLE/samf/norsk 

 Fagsamtale 
KRLE/samf/norsk  

  

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


E-post  
  
Christoffer Andersen   (permisjon) 
Christoffer.andersen@kristiansand.kommune.no  
Marius Ekeberg 
Marius.ekeberg@kristiansand.kommune.no  
Kenneth Fredheim   
Kenneth.fredheim@kristiansand.kommune.no  
Elise Torgrimsen  
Elise.torgrimsen@kristiansand.kommune.no  

 
  

Telefon  
  
Skolen: 480 66 600   
Trinn: 90413155 (Skal ikke brukes til å sende 

beskjeder)   
  

Nettside  
  
https://www.minskole.no/torridal   
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