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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Migle og Thea Kristine, 9B: Solveig og Nadin 

 

• Friluftsliv onsdag: vi møtes på Bunnpris Strai kl. 08.30 denne dagen.  

 

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 er godt i gang med arbeidet med nettsida som inneholder bokpresentasjonen 

min. 

 

Nå håper vi alle har lest ferdig boka, for denne uka jobber vi med bokpresentasjonen i google 

sites. Alt av krav til presentasjonen ligger i oppgaven på classroom. Du må dele linken til 

nettsida med læreren som skal gi deg vurdering. 

 

86tommy1@ikrs.no 

57margaret@ikrs.no 

82pal@ikrs.no 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg bruker timene til å repetere emnet sannsynlighet 

 

Denne uka repeterer vi emnet sannsynlighet. Det blir tilbudt kurs i ulike emner for de som 

ønsker dette. Prøven blir onsdag 29. mars.  

 

mailto:86tommy1@ikrs.no
mailto:57margaret@ikrs.no
mailto:82pal@ikrs.no
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ENGELSK  Mål: 

• I have finished my presentation about a state in the USA 

 

We will start presenting on Friday. The rest of the presentations will be in week 13. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg har laget et produkt der jeg og gruppa reflekterer rundt hvordan verden kunne bli 

som den ble etter 1. verdenskrig. 

 

Vi fortsetter å jobbe med frioppgaven. Tema er mellomkrigstid og de ekstreme ideologiene i 

Europa, og vi jobber med å prøve å forstå hvordan ting ble som de ble den gangen. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kjenner til viktige personer innenfor ulike vitenskaper og vet hva de er kjent for.  

 

Denne uken starter vi med nytt tema på skolenmin: «De som endret verden».  

 

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. 

 

TYSK Mål: 

• Jeg vet hvordan fortiden presens perfektum lages på tysk. 

• Jeg kan bruke presens perfektum med svake verb. 

 

Følg med på classroom og øv på ukens gloser! 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål: 

• Jeg bidrar med markedsundersøkelsen.  

• Jeg jobber for at elevbedriften jeg er en del av er bærekraftig  

 

Denne uka har vi fokus på markedsundersøkelse og at elevbedriften er bærekraftig.  

 

MOH Mål: 

• Vi har gitt bestillingsliste til faglærer 

• Jeg har jobbet med min del av teorioppgavene  

• Jeg har skrevet og levert logg for uke 12 

 

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. Du skal 

planlegge meny sammen med gruppa di, lære om og lage mat fra et valgfritt land. All 

informasjon finner du på Classroom. Individuell karakter. 
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KROPPSØVING Mål: 

• Jeg er forberedt til elevstyrt undervisning 

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

 

Siste uke med elevstyrt undervisning. 

 

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 cromebook. 

 

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! 
 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 FYSAK: ha med 

cromebook, i tillegg til 

sunn niste og tøy til 

innebandy 

  

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

