
INFORMASJON  
  

• Velkommen tilbake fra velfortjent vinterferie        

  

TIMEPLAN   
Økt  Tid  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

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

1  0830-
0930  

MATEMATIKK   
NORSK  

 
KRØ 

  
MATEMATIKK  

NORSK  

2  0940-
1040  

MATEMATIKK  
SPRÅK/ALF 

KRLE 

  1040-
1120  

          

3  1120-
1220  

MUSIKK KRØ ENGELSK   KRLE  SAMFUNNSFAG   
SAMFUNNSFAG 

4  1230-
1330  

KRØ  MUSIKK  MATEMATIKK    
NATURFAG 

5  1340-
1440  

ENGELSK 
   

SPRÅK/ALF NATURFAG 

  
  

ARBEID PÅ SKOLEN   

Medier og teknologi 
NORSK  Mål:  

• bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige 

presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

• bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om 

og bearbeiding av tekster 

• lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

• utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 

• utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og 

kommunikasjon 

Vi jobber med sammensatte tekster. Det skal i uke 9 leverer en analyse av en 

sammensatt tekst. 

 
MATEMATIKK  Mål:  

• Jeg bruker timene denne uka til å forberede meg til prøven vi skal 

ha i uke 10. 

 

Denne uka brukes til repetisjon/ ulike kurs i enkelte emner. Prøven blir 

tirsdag 7. mars. 
  



ENGELSK   Mål:  

• lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk 

• beskrive og reflektere over rollen engelsk har i Norge og i verden 

• utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og 
mangfold i den engelskspråklige verden 

 
Vi begynner på temaet “The English-speaking world: Nigeria, South Africa and 
Australia” og jobber med teksten om Nigeria i Stages 10.  

SAMFUNNSFAG  Mål:  

• Sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold 
påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av 
verden i dag. 

 
Vi jobber videre med temaet “Flukt og Migrasjon”. 
  

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 ulike typer 
energikilder, og hva som kan regnes som fornybare og ikke-fornybar energi. Vi 
forbereder oss til debatt om kjernekraft som løsning på klimakrisen.   

KRLE  Mål:   

• Utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse 
og livssynsbaserte tradisjoner 

• Utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende 
ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål 

 
Vi fortsetter med temaet filosofi og etikk.  

MUSIKK Mål:  

• Jeg kjenner til noen komponister fra epokene barokk og 
wienerklassisisme. 

• Jeg vet hva som er typisk for musikken i barokken og wienerklassisismen, 
og jeg kan lytte meg til forskjellen. 

 
Vi jobber med de to siste epokene. Alt av kilder og lytteeksempler finnes på 
classroom. Neste uke er det prøve i dette, så les deg opp. Har du vært flink til å 
ta notater under forelesning, så vet du også hva som vektlegges til prøven. Hør 
gjerne med hverandre. 
  

TYSK  Mål:  
•   Jeg vet mer om Tyskland som reisemål. 

• Jeg kan snakke om geografien til tysktalende land. 
• Jeg kan bruke vekselpreposisjoner i akkusativ. 

 

Vi starter med kapittel 4 i boka Leute10! Det blir tyskprosjekt i ukene 09-13 om 
populære reisemål i Tyskland, Østerrike og Sveits. Mer info i timene!  
Jobb med ukens gloser, de ligger på classroom. 

ARBEIDSLIVSFAG  Mål:  



• Jeg kan samarbeide med andre i gruppen på en god måte  

• Jeg kan planlegge og utføre praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag 

• Jeg kan produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav 
  
Vi fortsetter som vanlig med elevbedrift. Husk at alle innkjøp, fortjenester og 
uttak skal registreres i regnskapet. Dette gjelder også varebeholdningen.   
  

KROPPSØVING  Mål:  

• Jeg utforsker og øver på utvikling av mine ferdigheter i turn, uten å gi 
opp 

• Jeg kan bruke mine egne ferdigheter og kunnskaper slik at det skaper 
fremgang for andre 

• Jeg anerkjenner ulikhet mellom meg selv og andre i 
bevegelsesaktiviteter, og inkluderer alle uavhengig av forutsetninger  

 

Vi starter opp med emnet turn. Vi skal øve på flere ulike bevegelser innen 

turn, som å stupe kråke, slå hjul, stå på hendene mm.  

Husk gymtøy/gymsko! 
  

  
  

ARBEID HJEMME  
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

        

I løpet av uka  

•  Musikkprøve mandag neste uke: Bruk notater og de tekstene jeg har lagt ut på Classroom. 
Husk at det også er en lyttedel, hvor du skal kunne lytte deg til en epoke. Det er også lagt ut 
lytteeksempler under tekstene på Classroom. 

  
  

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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