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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Kristoffer og Magnus O 9B: Marius og Ingeborg 

 

- Vi avslutter medieuka de to første timene på mandag.  

- Vi ber alle elever gå inn på 9.trinns Classroom og gjennomføre evaluering av Holocaustdagen. Trykk lever 

når du er ferdig slik at vi ser hvem som har gjennomført.  

- Friluftsliv onsdag: Vi møter på Bunnpris Strai kl. 08.30 denne dagen. Avsluttes 12.00 på Bunnpris Strai. 

 

TIMEPLAN 

Økt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 

1 0830-
0930 

Medieuke  
NORSK 

 
VALGFAG 

 
NATURFAG 

KRØ MOH KOH 

2 0940-
1040 

Medieuke 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 KRØ 

5 1340-
1440 

KRØ KOH MOH KOH MOH KRØ SPRÅKFAG/ALF MOH KOH KRØ 

 

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Medier og teknologi  
NORSK Mål:  

• Jeg er godt i gang med å skrive drøftingsartikkel som skal leveres på mandag i uke 7.  

 

Vi jobber i timene på skolen. All info er på Classroom. 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan forklare hva vi mener med sannsynlighet. 

• Jeg kan forklare hva et utfall er. 

• Jeg kan regne ut sannsynligheten for et utfall. 

• Jeg vet hva et utfallsrom er. 

• Jeg vet hva en mengde er og hvordan vi skriver mengder. 

• Jeg kan bestemme utfallsrommet. 

 

Vi begynner på nytt emne sannsynlighet.  
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ENGELSK  Mål:  

• We will start working with a new topic: “The English-speaking World: Jamaica”, and 

the texts “Jamica” and “The new World”. 

 

This week we’ll make posters.  

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om krigens gang – hvem angrep hvem og hvorfor (1. Verdenskrig). 

- Jeg kan skildre livet soldatene hadde i skyttergravene. 

- Jeg kan fortelle om krigens oppgjør ved å fortelle om Versaillestraktaten. 

 

Vi jobber mot den skriftlige prøven vi skal ha om 1. verdenskrig. Oppgave med link til artikler 

finnes i classroom. Dette er selvfølgelig artikler som finnes på Skolenmin. 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om hvordan befruktning skjer, ved å prate om kvinnens og mannens 

indre og ytre kjønnsorgan. 

 

Vi går i dybden når det gjelder seksualitet, og vi skal lære om hvordan formering hos 

mennesker skjer. Vi kommer ikke til å bruke Skolenmin, men du får utdelt noen A3-ark fra 

“Eureka!” Dette må du ta godt vare på. Det blir en skriftlig prøve fra dette temaet, og arkene 

er pensumet ditt. 

SPANSK Mål: 

• Jeg kan fortelle om en vanlig dag i mitt liv på spansk 

• Jeg kan flere refleksive verb, og bøye disse i presens 

 

Vi starter nytt tema: “Un día normal”. Vi jobber med boka Gente 9.  

TYSK Mål: 

• Jeg kan bruke bestemt og ubestemt artikkel i akkusativ. 

• Jeg kan handle på et tysk marked. 

• Jeg kan lage en kort dialog rundt dette. 

 

Gloser ligger på classroom uke 06 og blir lagt ut på mandag! 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:  

• Elevbedriften skriver et sammendrag om hva bedriften går ut på  

• Elevbedriften setter mål (salgsmål, lønnsmål, konkurransemål, sosiale mål, 

organisasjonsmål)  

• Elevbedriften skriver litt om sin kundebase  

•  Elevbedriften lager en markedsundersøkelse  

 

Husk å skrive logg. 

MOH Mål: 

• Jeg kan bruke egnede redskaper og teknikker når jeg lager mat 

• Jeg kan lage mat fra samisk kultur 

• Jeg samarbeider godt på gruppa 

 

Mandag og tirsdag: Chilimarinert kylling med ris. 

Fredag: Samisk bidos og sirupsbrød. 
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KROPPSØVING Mål: 

• Jeg viser god innsats i timen, og samarbeider bra med de jeg er på lag sammen med. 

• Jeg følger fair play og viser engasjement.  

 

Første time blir det ulike stafetter. Fredagstimen blir det dobbeltime. 1. time får dere til å 

forberede dere til prøve. Andre time blir det lekpregede aktiviteter. Ha med egnet tøy og sko i 

begge timene. Det blir prøve onsdag i uke 7 i 3. time. 

FYSAK Mål: 

• Jeg kan forskjell på slep, drag og håndleddspasning. 

• Jeg viser gode samarbeidsevner, innsats og fair play.  

• Jeg kan de viktigste reglene i innebandy. 

• Jeg forbereder «elevstyrt aktivitet» til FA. 

 

8. trinn begynner med teori, og avslutter med innebandy. 

9. og 10. trinn begynner med innebandy, og avslutter med teori. 

FRILUFTSLIV Mål: 

• Jeg forstår og kan bruke teknikker knyttet til førstehjelp 

• Jeg kan holde orden på utstyr og bekledning 

• Jeg kan ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte 
 
Viktig: Vi møtes på Bunnpris Strai kl. 08.30 denne dagen.  
Det blir tur til Storemyrvannet i Bymarka. Vi går fra Bunnpris Strai. Dagen avsluttes også fra 
Bunnpris Strai.  
Jeg stiller med bil med plass til 4 stk. som kjører fra Torridal skole kl. 08.20, og returnerer ca. 
kl. 12.00. Si ifra på forhånd om du ikke kan møte på Bunnpris og må sitte på. 
Temaet for turen blir førstehjelp! Vi skal lære å bruke en enkeltmannspakke (trykkbandasje). 

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

I løpet av uka 

Norsk: Jobb med drøftingsartikkelen på skolen og hjemme. 

Evaluering av Holocaustdagen: Gå inn på 9. trinns Classroom og gjennomfør evaluering av Holocaustagen. 
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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

