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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Linn og Nataša 9B: Nikolai og Jan-Torjus 

 

• Vinterferie neste uke       

 

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 

MATEMATIKK MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG Kroppsøving 
Prøve 

MATEMATIKK ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH MATEMATIKK 

5 1340-
1440 

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

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Medier og teknologi  
NORSK Mål: 

• Jeg vet hva som kjennetegner en god presentasjon 

 

Vi skal jobbe med læringsløypene Forberede en presentasjon og Din presentasjon i 

norsktimene på skolen denne uka. Vi forbereder en individuell, muntlig fremføring som det 

blir karakter på, men dette er en stund fram i tid.  

 

MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan forklare hva et Venndiagram er, og lage et venndiagram. 

• Jeg kan lese opplysninger ut av et Venndiagram. 

• Jeg kan formelen for gunstige og mulige utfall, og vet når formelen kan brukes. 

• Jeg kan bruke formelen til å finne sannsynligheter. 

 

Denne uka fortsetter vi med sannsynlighet. Vi jobber med venndiagram og sannsynlighet for 

en hendelse. På campus er det 5,3 og 5,4. Onsdagstimen blir det prøve i kroppsøving. Vi tar 

matematikk på fredag istedenfor KRLE. 
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ENGELSK  Mål: 

• I can read, write and speak about an English-speaking country. This week we will 

focus on Canada. 

 

SAMFUNNSFAG Mål: 

• Jeg er forberedt til prøve om 1.verdenskrig. 

 

Vi bruker tida til å forberede oss til prøven på torsdag. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om fasene i menstruasjonssyklusen og periodene i svangerskapet. 

 

Vi fortsetter arbeidet med seksualitet, og denne uken skal vi lære om fasene i 

menstruasjonssyklusen og svangerskapet. 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 snakke om en vanlig dag 

• Jeg kan flere refleksive verb 

• Jeg kan snakke om noe man må gjøre 

 

Vi starter på Parte 3: Un día normal. Oppgaver i boka og på nett. 

 

TYSK Mål: 

• Jeg kan lage en dialog om å handle på marked, bakeri eller kebabkiosken 

• Jeg kan fremføre dialogen uten bruk av manus 

• Jeg kan sette substantiv i akkusativ. 

 

Vi jobber med å skrive handledialoger og dette er en oppgave, som du får vurdering for. Se 

classroom! Øv teksten din til videoopptak på torsdag, slik at du kan snakke så fritt som mulig. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål:   

• Jeg jobber godt i elevbedriften min.  

 

Se oppgave som ligger i google classroom, under arbeidslivsfag 8.trinn. I uke 10 skal 

elevbedriften ha fremføring der dere viser frem bedriften fra dens beste side. Det blir 

individuell vurdering. 

 

MOH Mål: 

• Jeg kan lage mat fra samisk kultur og utforske råvarer og matlagingsmetoder som blir 

brukt i samisk matkultur. 

• Jeg bidrar godt på gruppa. 

 

Mandag og tirsdag: Samisk bidos og sirupsbrød. 

Fredag: fastelavnsboller. 
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KOH Mål: 

 

Vi jobber med søm av filtfigur frem mot vinterferien. 

Les gjennom vurderingskriterier og eksempler på Classroom. Husk å legge bilder i loggen. 

 

KROPPSØVING Mål: 

• Jeg er forberedt til prøve om kosthold, kroppspress, spiseforstyrrelser og livreddende 

førstehjelp. 

• Jeg viser god innsats, samarbeid og fair play.  

 

Siste uka med utholdenhet og teori som emne. Mandag blir det utholdenhet. Onsdag 

gjennomfører vi teoriprøve i kroppsøving i 3. time. Se classroom for mer info. Fredag blir det 

lekpreget utholdenhet.  

 

 

 

ARBEID HJEMME 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 Kroppsøving: jeg er 

forberedt til prøve. Se 

classroom for mer info. 

Tysk: Øv teksten din for å 

kunne snakke fritt i 

videoen. 

 

I løpet av uka 

 

 

 

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

