
INFORMASJON  
Ordenselever: Jessica, Julie, Ingrid, Irene 

  

• Vi bruker mandagen til å runde av medieuke-prosjektet. Vi gleder oss til å se 
resultatet! 

• Valgfag friluftsliv onsdag: Møtes ved Bunnpris Strai kl. 08.30 denne dagen, og 
avsluttes samme sted kl. 12.00. Mer info nede. 

  

TIMEPLAN  
Økt  Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

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

1  0830-
0930  

 
MUSIKK 

Medieukeprosjekt 

  
NORSK  

  
VALGFAG  

  
MATEMATIKK  

NORSK  

2  0940-
1040  SPRÅK/ALF KRLE 

  1040-
1120  

          

3  1120-
1220  

  
MUSIKK 

Medieukeprosjekt 

ENGELSK  VALGFAG  SAMFUNNSFAG  NATURFAG  

4  1230-
1330  

MATEMATIKK    

NATURFAG 

 
SAMFUNNSFAG 

5  1340-
1440  

SPRÅK/ALF 

   
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Medier og teknologi 
NORSK  Mål:   

• Lese skjønnlitteratur og reflektere over tekstens formål, innhold, 
sjangertrekk og virkemidler.  

• Mestre rettskriving og ordbøyning på nynorsk.  
 
 Vi leser Karens jul av Amalie Skram og jobber med analyse av denne novellen på 
tirsdag. Fredag blir det nynorsk grammatikk.  
  

MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg kan multiplisere et tall med en brøk. 

• Jeg kan multiplisere et tall inn i en parentes. 

• Jeg kan løse likninger som inneholder brøk med flere ledd i 

tellerne. 

• Jeg kan trekke sammen brøker som har lik nevner. 

• Jeg kan finne fellesnevner når nevnerne er bokstavuttrykk. 

• Jeg kan trekke sammen brøker som inneholder bokstavuttrykk. 

 

Denne uka jobber vi med å trekke sammen brøkuttrykk. Blir kun time 

tirsdag og torsdag. Prøven utsetter vi til uke 9.  



  

ENGELSK   Mål:  

• I can speak about my chosen Indigenous group, their history, culture, 
and their current situation.  

 

We work with the film/podcast-task. Deadline Tuesday the 14th of 

February.  
  

SAMFUNNSFAG  Mål:  
  

NATURFAG  Mål:  

• gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike 

måter å omdanne, transportere og lagre energi på  

• drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet 

lokalt og globalt  

 

Vi fortsetter med temaet energi. Vi går videre på læringssti om stillings- og 

bevegelsesenergi, og arbeider med begreper.  

  
KRLE  Mål:  

  

SPANSK  Mål:  

•  Jeg kan fortelle om en reise i et spansktalende land på spansk 

 
Tirsdag jobber vi ferdig med prosjektet vårt. Torsdag viser dere fram arbeidet 

deres for klassen. Gleder meg!        

TYSK  Mål:  

• Jeg kan bruke preposisjoner med akkusativ og dativ 

• Jeg kan analysere en setning. 

• Jeg kan bruke nominativ, akkusativ og dativ med artikkel og personlig 
pronomen. 

• Jeg kjenner til noe verb som trekker akkusativ eller dativ. 
Vi har en grammatikkprøve på neste uke tirsdag, uke 07! Vi skal øve på torsdag 

uke 6. Målark og alt du trenger for å forberede deg på ligger på classroom! 

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  

• Jeg kan sette opp et enkelt regnskap, og ha kontroll over egen 

varebeholdning 

 

Vi bruker litt mer tid på regnskapet som vi begynte på sist. Godt jobbet her 

dere. 

De som ønsker å forberede seg til salg, kan gjøre det i store deler av timen. 

   
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  

  FRILUFTSLIV NB!: 
Møt kl. 08.30 ved 
Bunnpris Strai!  

    

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 

Telefon  
  
Skolen: 480 66 600   
Trinn: 90413155 (Skal ikke brukes til å sende 
beskjeder)   
  

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuPSPtrVCUhF7Q3jPIZrVMkwMY0wFuG3Ql4raoGEZ3uAYlCerFc7R0RoC_IwQAvD_BwE
mailto:Christoffer.andersen@kristiansand.kommun.no


Marius.ekeberg@kristiansand.kommune.no  
Kenneth Fredheim   
Kenneth.fredheim@kristiansand.kommune.no  
Elise Torgrimsen  
Elise.torgrimsen@kristiansand.kommune.no  

 
  

Nettside  
  
https://www.minskole.no/torridal   
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