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INFORMASJON 

Ordenselever 

9A: Magnus G og Marte 9B: Noah og Jesper 

 

• Velkommen tilbake fra en velfortjent ferie!  

• Torsdag i 3. time blir det spilltime. Fint hvis noen tar med kortstokk, sjakk, Uno e.l. Vi deler i grupper på 

kryss og tvers. 

• Når det nå er satt opp nye vegger vil det ikke lengere være mulig å bruke det nye biblioteket som 

gjennomgang. Vi bruker fra nå av kun 9. trinns hovedinngang for å gå inn og ut av klasserommet.  

 

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 

KRLE MOH KOH 

2 0940-
1040 

SPRÅKFAG/ALF NORSK 
 

KRØ MOH KOH 

 1040-
1120 

     

3 1120-
1220 

MATEMATIKK SAMFUNNSFAG MATEMATIKK SPILLTIME ENGELSK 

4 1230-
1330 

ENGELSK KOH MOH KOH MOH ENGELSK  SAMFUNNSFAG MOH KOH KRLE 

5 1340-
1440 

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

 

 

ARBEID PÅ SKOLEN  

Kulturskolen  
NORSK Mål: 

• Jeg har satt meg godt inn i temaene strukturen i et dataspill og datakultur og 

kommunikasjon. 

• Jeg vet hva som må til for å holde en god presentasjon. 

• Jeg klarer å holde en god presentasjon. 

 

Vi jobber videre med presentasjonens kunster, mens vi jobber med de overnevnte temaene i 

første målet. 

 

ENGELSK  Mål: 

• I can read, write and speak about the USA 

 

This week we will with the terms:”The United States of America”, “Map of the USA” and 

“New York City”. 
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MATEMATIKK Mål: 

• Jeg kan lese og forstå et valgtre, og jeg kan lage et valgtre for å få oversikt over en 

oppgave. 

• Jeg vet hva multiplikasjonsprinsippet er, og kan finne antall kombinasjoner ved hjelp 

av multiplikasjonsprinsippet. 

• Jeg kan lese og forstå et valgtre. 

• Jeg kan lage et valgtre for avhengige hendelser. 

• Jeg kan forklare begrepet fakultet. 

• Jeg kan regne ut hvor mange ulike køer vi kan lage av en gruppe personer. 

 

Denne uka jobber vi med kombinatorikk. På campus er det emnene 5,5 og 5,6. I tillegg 

repeterer vi valgtre, 5,7. 

 

SAMFUNNSFAG Mål:  

• Jeg kan greie ut om hvorfor Russland gikk fra et tsar-styre til et kommunist-styre (med 

andre ord; hvorfor Russland gikk over til å hete Sovjetunionen på tidlig 1900-tallet). 

 

Vi jobber med begreper og innhold fra teksten, Den russiske revolusjonen, som finnes på 

Skolenmin. Vi skal jobbe med hele løypa og dukke inn i hva som gjorde at Tsarstyret ble 

erstattet av kommunisme. 

 

NATURFAG Mål: 

• Jeg kan fortelle om periodene i fosterutviklingen hos mennesker, periodene i 

graviditeten og fødselens faser. 

 

Denne uken skal vi lære om fosterutvikling, periodene i graviditeten og fasene av fødselen. 

Vi bruker A3-arkene fra «Eureka!» som pensum. 

 

ARBEIDSLIVSFAG Mål: 

• Jeg jobber godt i elevbedriften min.  

 

Se oppgave som ligger i google classroom, under arbeidslivsfag 9.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 andre kulturer 

• Jeg samarbeider godt med gruppa mi 

 

Mandag og tirsdag: Fastelavnsboller 

Fredag: Porsjonspizza 

 

KOH Mål: 

• Jeg har levert inn oppgaven i løpet av uka. 
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KROPPSØVING Mål: 

• Jeg er forberedt til elevstyrt undervisning 

• Jeg kan holde en time i kroppsøving for mine medstudenter 

• Jeg kan lage et opplegg som passer for elever med ulike forutsetninger 

 

 

Vi skal en periode fremover nå gjennomføre elevstyrt undervisning. Første time blir det teori, 

og andre time starter vi med elevstyrt undervisning. 

 

 

 

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 

 

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
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