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INFORMASJON 

Ordenselever: 

9A: Malin og Vetle, 9B: Thea og Nina 

 

 

• Vi har fått en ny elev på trinnet. Ta godt imot henne        

 

• Fagdagene blir i år avholdt i starten av mai. 

Engelsk 4. mai 

Norsk 8. mai 

Matematikk 12. mai 

 

• Ønsker dere en god påskeferie neste uke. Oppstart etter påske er tirsdag 11. april.  

 

 

 

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 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK 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 ferdig med bokpresentasjonen min på Google sites. 

 

Husk å dele den ferdige siten med læreren som retter for deg, og lever linken på Classroom: 

Frist for innlevering er onsdag. 

 

86tommy1@ikrs.no 

57margaret@ikrs.no 

82pal@ikrs.no 

 

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

• Jeg er forberedt til prøve om sannsynlighet. 

 

Mandagstimen brukes til forberedelse til prøven. Denne timen tilbys kurs for de som ønsker 

dette. Onsdag gjennomføres prøven fra 10:50 – 12:20. Dere avspaserer neste onsdagstime vi 

har matematikk som kompensasjon. Kapittel 5 på campus, alle delkapitler er relevante til 

prøven.  

 

ENGELSK  Mål: 

• I’m ready to present my state 

 

We finish the presentations about a state in the USA. Remember to hand in your presentation 

in Google Classroom.  

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om det som var intensjonen til Tyskland for å gå til krig, og hva som 

ble løsningen. 

• Jeg kan fortelle om hvem som kjempet mot hvem. 

• Jeg vet hva som menes med total krig. 

• Jeg kan greie ut om hvorfor sivile ble trukket inn i krigen. 

• Jeg kan fortelle om hva som skjedde i britiske byer under det som er kalt "blitzen". 

• Jeg kan fortelle om forferdelighetene som skjedde i Hiroshima og Nagasaki. 
 
Vi jobber med tre løyper på Skolen min, Konflikten, Sivile i skuddlinjen og Hiroshima og 
Nagasaki.  
 

NATURFAG Mål: 

• Jeg klarer å lage en elektromagnet (tesla-spolen) 

• Jeg vet hvordan en elektromagnet fungerer. 

• Jeg har skrevet en forsøksrapport. 

 

Denne uken gjennomfører vi et forsøk som finnes på Skolenmin, “Tesla-spolen”. Rapporten 

skrives i et dokument på Classroom. Den skal være ferdigskrevet innen fredag. 

 

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 stille spørsmål, forstå og fortelle om en vanlig dag 

 

Vi jobber videre med temaet «un día normal», og jobber med oppgaver knyttet til denne 

videoen. Kanskje lager dere også en liten video? 

 

https://aunivers.no/fagpakker/spraak/gente-8-10/laeringsloep/un-dia-normal/un-dia-normal2?r=L2xvYy85NDY0IyEvYWFyc3RyaW5uOS85NzQ0Mg%3D%3D
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TYSK Mål: 

• Jeg vet hvordan å lage setninger i fortiden på tysk. 

• Jeg kan forklare reglene til presens perfektum. 

• Jeg kan bruke svake og noen sterke verb i presens perfektum med hjelpeverbet 

“haben”. 

 

Gloseprøve på torsdag!  

Øv på glosene, som ligger på classroom for uke 13, de blir lagd ut på mandag. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• Jeg kan føre regnskap for min elevbedrift 

• Jeg har bidratt med spørsmål til markedsundersøkelsen  

 

Denne uka skal elevbedriften levere inn sine spørsmål til markedsundersøkelsen og du skal 

lære hvordan du fører regnskap, noe alle på gruppa skal delta på.  

 

MOH Mål: 

• Jeg har kontroll på teorioppgaven og er forberedt til å gjennomføre praktisk del. 

• Jeg har levert korrekt oppskrift til min handleliste. 

• Jeg jobber godt på gruppa. 

 

Denne uka skal dere gjennomføre den praktiske delen av Selvvalgt meny-oppgaven. 

Teoridelen skal leveres inn senest fredag kveld. 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg viser god innsats, samarbeid og engasjement når de kommer fra Danselinja og har 

time for oss. 

• Jeg kan grunnleggende regler i badminton. 

• Jeg kan de grunnleggende slagene i badminton. 

• Jeg viser god innsats og fair play. 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Matematikk: jeg er 

forberedt til prøven. Ha 

med skrivesaker og 

kalkulator. 

Norsk: Innen onsdag er 

ferdig: Bokpresentasjonen 

er ferdigskrevet og levert 

på Classroom. 

Tysk: Jeg er forberedt til 

gloseprøven (ukens gloser 

uke 13, se classroom). 

Engelsk: lever inn 

presentasjonen på 

classroom.  

Naturfag: Skriv ferdig og 

lever forsøksrapporten 

(Classroom) om Tesla-

spolen. 

I løpet av uka 

MOH: Innlevering av teoridel til “Selvvalgt meny” skal leveres inn senest fredag kveld. 

Norsk: Bokpresentasjonen skal leveres seinest onsdag kveld. 
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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

