
INFORMASJON  
Ordenselever: Helene, Jens, Gustav, Hedda 

  

• ONSDAG 
Denne uka skal trinnet til Kunsthallen onsdag 01.02. 
- A-klassen møter 07.55 på skolen. Bussen kjører klokka 08, og er tilbake 10.30 - da skal de 
ha litt undervisning med Kenneth, men elevene i A slutter en halv time før denne dagen. 
Elever kan møte direkte ved Kunsthallen, men da MÅ Kenneth eller Marius få beskjed om 
dette dagen før.  
- B-klassen møter 09.30 på skolen, og drar til kunsthallen klokka 11. Skoledagen er ferdig 
13.30 for B-klassen. Elever som vil være igjen i byen, må få de foresatte til å sende melding i 
Visma til Elise eller Marius.  

 

• Foreldremøte blir onsdag 1. februar kl. 18:00 i Amfiet. Her blir det også info fra turkomiteen 
angående klasseturen i uke 13.  

 

• Medieuke! 

• Torsdag og fredag bruker vi hele dagen til å jobbe med musikkprosjektet, og spille 
inn musikkvideo. Vi gleder oss til å se resultatet! 

• Torsdag møter ALLE i amfiet i 1. time. Da skal Pål undervise litt i filming, og prate 
om forventninger. Resten av tida disponerer dere selv. Deadline for innlevering av 
musikkvideo er mandag i uke 6. 

  
  

TIMEPLAN   
Økt  Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

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

1  0830-
0930  

MATEMATIKK   
NORSK  

 
DKS 

  
MUSIKK 

 
MUSIKK 

2  0940-
1040  

MATEMATIKK  

  1040-
1120  

          

3  1120-
1220  

MUSIKK KRØ ENGELSK   DKS  
 

MUSIKK 

 
 

MUSIKK 4  1230-
1330  

KRØ  MUSIKK  MATEMATIKK   

5  1340-
1440  

ENGELSK 
   

SPRÅK/ALF 

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Medier og teknologi 
NORSK  Mål:  

• Sammenlikne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut ifra 
historisk kontekst og egen samtid.  

 
Vi leser novellen Karen som er skrevet av Alexander Kielland og karens jul av 
Amalie Skram. Vi jobber med analyse av disse to novellene.  
Finner virkemidler, tema og budskap.   

MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg kan bruke hold-over-metoden og gjett og sjekk metoden til å 
løse likninger. 



• Jeg kan forklare hvordan hold-over-metoden og gjett og sjekk 
metoden virker. 

• Jeg kan benytte flytt og bytt metoden for å løse ligninger. 
 
Vi fortsetter med ligninger denne uka. Vi jobber med 3 ulike metoder, gjett 
og sjekk, hold over metoden og flytt og bytt. På campus er det 10.1, 10.2 
og 10.3. 
  

ENGELSK   Mål:  

• I know about the history and culture of the Native Americans of 
North America.  

 
This week we’ll work with the texts “Native Americans” and “The 
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.” 
  

MUSIKK Mål:  

• Jeg har filmet, redigert og levert inn produktet i classroom. 
 
Bra gjennomført studiotid. Håper dere har kost dere masse. Det har Anders 
gjort. Han er også ganske kokt i hodet=) Jeg håper at dere som ikke har 
gjennomført enda, har gjort noen avtaler med Anders. 
Denne uka går til å lage musikkvideo. Torsdag, fredag og mandag (uke 6) går med 
til dette. Da får dere god tid til å lage et godt produkt. Forventninger finnes på 
classroom.  
Torsdag møter ALLE i amfiet i 1. time. Da skal Pål undervise litt i filming, og 
prate om forventninger. Resten av tida disponerer dere selv. Deadline for 
innlevering av musikkvideo er mandag i uke 6. 
  

TYSK  Mål:  

• Jeg kan lage en ønskeliste på tysk 

• Jeg kan fortelle om hva jeg ønsker meg og andre 

• Jeg kan bruke personlig pronomen i dativ  
  

SPANSK Mål:  

• Gruppa mi er klare for fremføring av produktet vi har jobbet med 

• Jeg har levert inn plan for fremføringen og evt. Manus til fremføring. 

• Jeg kan fortelle på spansk om ting knyttet til hovedtema “en reise”. 

 

Dere har jobbet tre skoletimer med temaet “en reise”. Dere jobber i gruppe med 
ulike produkter. Noen lager video, andre lager rollespill, plakat, intervju, og noen 
lager en presentasjon. Innlevering av plan+manus skjer på Google Classroom! 

Fremføringen av prosjektet skjer torsdag uke 6.        

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

•  Jeg kan sette opp et enkelt regnskap 
 
Ingen salg denne uken. Siden vi ikke rakk det forrige uke, jobber vi med å sette 
opp et enkelt regnskap for elevbedriften.  
  



KROPPSØVING  Mål:  

• Jeg jobber med utvikling av mine tekniske og taktiske ferdigheter i 
innebandy  

• Jeg forstår reglene i innebandy 

• Jeg viser god fair play og spiller andre gode 
 
Vi fortsetter med temaet innebandy. Vi øver på ulike måter å spille 
sammen på.  
  

  
  

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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