
INFORMASJON  
Ordenselever: Sverre, Thea B.O., Sara E., Sarah 

  

• Velkommen tilbake fra ferie        

• Vi takker igjen for en fantastisk klassetur uken før ferien. Foresatte og elever har lagt ned en 
iherdig innsats for å få til dette. Turkomiteen, og foresatte som ble med på turen, skal ha en 
ekstra takk for all innsatsen de har lagt ned for å få dette til.  

 

• 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  

 
 
 

2. påskedag 

FRI        

  
NORSK  

  
VALGFAG  

  
MATEMATIKK  

NORSK  

2  0940-
1040  SPRÅK/ALF KRLE 

  1040-
1120  

        

3  1120-
1220  

ENGELSK  VALGFAG  SAMFUNNSFAG  SAMFUNNSFAG 

4  1230-
1330  

MATEMATIKK    
NATURFAG 

5  1340-
1440  

SPRÅK/ALF ENGELSK 

   
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Kulturskolen 

NORSK  Mål:  

•  Jeg er godt forberedt til fagdager i norsk 

 

Vi bruker timene til å forberede oss til fagdager. Det kan være lurt å   
MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg bruker timene godt til å forberede meg til fagdagsprøven vi skal 

ha 4. mai. 

 

Det ligger mye bra eksamenstrening både på campus og skolen min. Det er 

lurt å jobbe med noen oppgaver derfra hver dag, det vil dere profilere på 

når vi skal ha fagdagsprøve og evnt. Skriftlig eksamen. 
  

ENGELSK   Mål:  

• I am prepared for the Mid Term Test next Monday. 
  

SAMFUNNSFAG/ 
NATURFAG/ 
KRLE 
 

Vi repeterer og oppsummerer relevante tema fra klasseturen. 



TYSK  Mål:  
• Jeg kan fortelle om et reisemål i Tyskland, Østerrike eller Sveits 
• Jeg kan fortelle om geografi, kultur, severdigheter og mer  

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

• Jeg bidrar godt til forberedelsene av bedriftspresentasjon 
 
Vi blir ferdig med forberedelsene av elevbedriften. Jobb godt denne uken, så 
starter vi med presentasjonene.  
  

FYSAK Mål: 

• 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 intervalltrening er, og gi ulike eksempler på 

intervall trening. 

Siste gang med innebandy, før vi neste gang skal ha nytt emne fotball. Vi 

er i gang med utholdenhet. 

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

10:00 – 11:30. 8. trinn starter med teori om utholdenhet. Husk cromebook. 

 

FRILUFTSLIV Mål: 

• Jeg kan forklare og bruke kart og kompass 

• Jeg kjenner til fordeler med å bruke kompass, og kan sette en 

kompasskurs 

• Jeg kan bruke en enkeltmannspakke til å bandasjere et større kutt 

eller blødningssår 

 

NB: Innedag.  

Vi kjører teori denne dagen. Agendaen er som følger: 

Vi skal forberede oss til prøve om kart og kompass. Den blir identisk som i 

fjor, så her er det muligheter til å vise progresjon i deres forståelse.  

Vi skal så ha et kort førstehjelpskurs. 

Deretter planlegger vi en stasjon gruppevis, som vi skal gjennomføre neste 

tur.  

 

Møt i basen på 8. trinn.   

 



  
  

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  
  
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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