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Informasjon om valgfag og 2. fremmedspråk/språklig 

fordypning/arbeidslivsfag 

Til elever på nye 8.trinn og foresatte 

 
Nå er tiden kommet for virkelig å tenke på at dere skal begynne på ungdomsskolen! 

Allerede nå starter vi med planleggingen, og dere skal velge 2 fag: 

1. 2.fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag 

2. Valgfag 

2.fremmedspråk 

Det er tysk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag dere kan velge mellom. 

Dette valget er av betydning for den videre skolegangen deres. Dere blir vurdert med 

karakter i faget, og dere skal ha det samme faget hele ungdomsskolen.                                                                                                                                                     

Viktig å vite om 2. fremmedspråk 

 

 Elevene skal ha en standpunktkarakter på 10.årstrinn enten de velger 2. 

fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag, som teller med ved 

inntak til videregående skole. 

 Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i 10.klasse. 

 I løpet av første semester på 8. trinn kan eleven/hjemmet i samråd med skolen 

gjøre omvalg. Når særlig hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge bytte på et 

senere tidspunkt, men ikke på 10.trinn. 

 Det er viktig å være klar over at det valget eleven allerede nå må ta, i noen 

tilfeller kan være avgjørende for de valgmulighetene eleven får i videregående 

opplæring. 

 

Og litt mer viktig informasjon 

 Det er viktig og nødvendig at foresatte tar en grundig prat med eleven om hva 

de skal velge. 

 På Vassmyra kan eleven velge mellom tysk og spansk som 2. fremmedspråk, 

språklig fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag for nye 8.trinn skoleåret 

2021/2022. 

 Dersom eleven vil velge linje på videregående skole som gir generell eller 

spesiell studiekompetanse, som f.eks. studiespesialisering, idrett, musikk, 

dans og drama, anbefaler vi at eleven velger – og gjennomfører 2. 

fremmedspråk (tysk, spansk) i ungdomsskolen. 
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 På alle studiespesialiserende utdanningsprogram, også idrett og musikk, 

dans, drama, er det krav om 2. fremmedspråk, men man kan komme inn på 

alle studieforberedende program, også uten 2. fremmedspråk fra 

ungdomsskolen. Da må man imidlertid ha 2. fremmedspråk alle tre årene i 

videregående skole, noe som kan begrense mulighetene for valg av 

programfag på VG3 – særlig på idrett og musikk, dans, drama. 

 Ingen yrkesfaglige utdanningsprogram krever 2. fremmedspråk. 

 Påbygging til generell studiekompetanse krever ikke 2. fremmedspråk. 

 Lærerne som underviser i 2. fremmedspråk har erfart at elever som er motivert 

og innstilt på å jobbe med faget, er de som får mest utbytte av det. 

 

Det beste nettstedet til å finne info om videregående opplæring er www.vilbli.no 

 

Valgfag  

Valgfag er et to-timers fag som elevene skal ha karakter i. Læreplanene er ettårige. 

Eleven kan velge nytt fag ved slutten av hvert skoleår, eller fortsette med det samme 

faget, så sant faget tilbys på skolen. På Vassmyra Ungdomsskole tilbyr vi litt ulike 

valgfag på trinnene, og det kan variere fra år til år. Fysisk aktivitet og helse og 

friluftsliv (tidligere natur, miljø og friluftsliv) blir i år tilbudt på hvert trinn. For å fordele 

elever på de ulike valgfagene, er det nødvendig at elevene setter opp 1., 2. og 3. 

valg på hva de ønsker, der 1.valg er det de helst vil ha. Det er mulig å ha to grupper i 

noen av fagene, men gruppestørrelsen vil være avgjørende for om eleven får oppfylt 

sitt 1.valg. Alle er garantert et av sine 3 valg. 

Vi ønsker å rette valgfagene inn mot skolens nærmiljø slik at det kan bidra til å skape 

et godt skolemiljø. Vi bruker nærområdene og i flere av valgfagene vil det være 

naturlig å knytte aktiviteten opp mot skolen.  

Vurdering i valgfag 

Elevene får standpunktkarakter hvert år etter forskrift til opplæringsloven kapittel 5 

(§5-12). Alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet etter gjennomført 10.årstrinn. 

Det er ikke eksamen i valgfag. Det blir beregnet et gjennomsnitt for de tre årene av 

karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring. 

Unntaket er dersom du har samme valgfag alle tre årene, da er det karakteren på 

10.trinn som gjelder.   

Elevene på 7. trinn vil få to linker av sin kontaktlærer, en til valgskjema for valgfag og 

en til valgskjema for 2. fremmedspråk/ språklig fordypning/arbeidslivsfag. Den må 

alle elevene svare på innen fredag 4. juni. Ta kontakt om dere lurer på noe! 

 

Vennlig hilsen rådgiver ved Vassmyra Ungdomsskole, Siv Dyrstad Johannessen 

Mail: Siv.Dyrstad@lindesnse.kommune.no  

 

http://www.vilbli.no/
mailto:Siv.Dyrstad@lindesnse.kommune.no
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Informasjon om 2. fremmedspråk 

Læreplan i faget: https://www.udir.no/lk20/fsp01-02  

 

Fagets relevans og sentrale verdier (utdrag hentet fra: 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier ) 

 

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme 

elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og 

oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi 

behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer 

og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å 

utvikle elevenes interkulturelle forståelse.  

 

Tysk er morsmål for nær 100 millioner mennesker og er det største språket i Europa. 

Tysk snakkes også i Østerrike og Sveits. Tysk er det verdensspråket som ligger 

nærmest norsk. Dette er nok en forklaring på at kontakten mellom norsk og tysk 

kultur tradisjonelt har gått begge veier. Tyskland er Norges fremste handelspartner, 

og mange norske ungdommer tar sin utdannelse i Tyskland. Det er slik at eleven må 

arbeide godt og strukturert for å få utbytte av faget. 

 

Spansk er et levende romansk språk som i tillegg til i Europa også er utbredt i Nord-, 

Mellom- og Sør-Amerika. Det betyr at de som lærer spansk også stifter bekjentskap 

med en rik og mangfoldig kultur. I dag snakker ca. 500 millioner mennesker spansk. 

Norge har betydelig kontakt med Spania gjennom handel, kulturforbindelser og 

turisme. Å lære spansk krever mye innsats, og man må jobbe systematisk og jevnt 

for å få best mulig utbytte av faget. 

 

 

Språklig fordypning: engelsk fordypning 

 

Læreplan i faget: https://www.udir.no/lk20/eng03-02  

 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/eng03-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier  

Fordypning i engelsk er et sentralt fag for å gi elevene et redskap for å kommunisere 

og samhandle gjennom digitale medier og teknologi. Elevene skal få utforske og 

videreutvikle sin språkkompetanse ved å trekke inn egne interesseområder fra både 

den virtuelle og den virkelige verden. Faget skal gjøre elevene i stand til å reflektere 

over variasjon i språk, tenkesett og kommunikasjonsmønstre som de møter i det 

virtuelle og det virkelige samfunnet. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/eng03-02
https://www.udir.no/lk20/eng03-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/eng03-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
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som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig 

kommunikasjon. 

 

 

Arbeidslivsfag 

Læreplan i faget: https://www.udir.no/lk20/arb01-03  

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/arb01-03/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier 

Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å 

løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i 

verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for 

eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne 

skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid 

med lokale bedrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/lk20/arb01-03
https://www.udir.no/lk20/arb01-03/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/arb01-03/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
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Info om valgfag på 8.trinn ved Vassmyra Ungdomsskole 

Læreplan i valgfag: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/  

 

Fysisk aktivitet og helse 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/fah01-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier    

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for 

fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom 

varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve 

mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en 

fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet. 

Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/fah01-02/om-faget/kjerneelementer  

Fysisk aktivitet 

Kjerneelementet fysisk aktivitet handler om at elevene skal få forståelse av at fysisk 
aktivitet og bevegelsesglede kan bidra til en helsefremmende livsstil. 
Kjerneelementet omfatter også å få erfaring med hva egen innsats har å si for å 
oppnå mål, og å reflektere over sin egen faglige utvikling. Fysisk aktivitet legger til 
rette for at elevene opplever verdien av å være i bevegelse, alene og sammen med 
andre. 

Helsefremmende kosthold 

Kjerneelementet helsefremmende kosthold handler om at elevene skal få forståelse 
av at en helsefremmende livsstil henger sammen med fysisk aktivitet og kosthold. 
Kjerneelementet omfatter også kompetanse til å lage enkle og ernæringsmessig 
gode måltider som grunnlag for å velge et sunt og variert kosthold. Gjennom praktisk 
matlaging skal elevene få mulighet til å utvikle gode relasjoner til andre. 
 

Friluftsliv (tidligere natur, miljø og friluftsliv) 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/nmf01-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier  

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og 

naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal 

også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/
https://www.udir.no/lk20/fah01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/fah01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/fah01-02/om-faget/kjerneelementer
https://www.udir.no/lk20/nmf01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/nmf01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
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naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta 

vare på seg selv og andre i naturen. 

Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/nmf01-02/om-faget/kjerneelementer  

Praktisk friluftsliv 

Kjerneelementet praktisk friluftsliv handler om at elevene skal kunne ferdes trygt og 
sporløst i naturen til ulike årstider. Videre handler kjerneelementet om å forstå hvorfor 
det er viktig å ta vare på naturen, og at mestring og rekreasjon i naturen kan bidra til 
naturglede. Å vurdere risiko og ivareta trygghet ved ulike aktiviteter inngår også i 
kjerneelementet. 

Bærekraftig bruk av naturressurser 

Kjerneelementet bærekraftig bruk av naturressurser handler om at elevene skal bli 
kjent med naturressurser i nærområdet sitt og med hvordan de kan bruke og ta vare 
på naturen på en bærekraftig måte. Videre handler kjerneelementet om at elevene 
skal bli bevisste på hvordan bruk av naturressurser påvirker miljøet lokalt og globalt. 
 

Design og redesign 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/dor01-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier  

Design og redesign handler om at elevene skal få erfaringer med ulike design- og 

håndverksteknikker og materialer. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid i verksted 

kan elevene utvikle skaperglede, utholdenhet, selvinnsikt og kritisk tankegang. Ved å 

utforske hvordan produkter skapes, vil elevene kunne reflektere over 

miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet. 

Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/dor01-02/om-faget/kjerneelementer  

Designprosess 

Kjerneelementet designprosess handler om at elevene skal utvikle kreativitet og få 
forståelse av hvor holdbare ulike materialer er, og hvordan bærekraftige produkter 
skapes. Kjerneelementet omfatter også det å kunne utvikle ideer, skissere 
løsningsalternativer og framstille arbeidstegninger. 

Håndverksferdigheter 

Kjerneelementet håndverksferdigheter handler om at elevene skal få erfaring med å 
bruke ulike verktøy og teknikker og egnet teknologi på en trygg og riktig måte. 
Kjerneelementet omfatter også det å kunne vurdere hvor holdbare materialer er, og 
se muligheter for redesign, gjenbruk og reparasjon. Det å utvikle håndlag og 
utholdenhet i praktisk arbeid i verksted inngår også i kjerneelementet. 
 

Innsats for andre 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/ifa01-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier  

https://www.udir.no/lk20/nmf01-02/om-faget/kjerneelementer
https://www.udir.no/lk20/dor01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/dor01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/dor01-02/om-faget/kjerneelementer
https://www.udir.no/lk20/ifa01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/ifa01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
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Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og 

mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at 

elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte 

kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom 

opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring 

for et framtidig arbeidsliv. 

Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/ifa01-02/om-faget/kjerneelementer  

Kjerneelementet frivillighet og sosialt entreprenørskap handler om at elevene skal 
planlegge og gjennomføre frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap. Elevene skal 
utvikle tiltak, medvirke og bruke egne ressurser slik at de opplever å være til nytte for 
andre. De skal videre reflektere over hvordan de kan bidra i velferdssamfunnet og til 
å løse sosiale utfordringer. 

Ansvarlighet og samhandling 

Kjerneelementet ansvarlighet og samhandling handler om at elevene skal være 
ansvarlige for egne prosjekter i frivillig arbeid gjennom samhandling med ulike 
mennesker eller organisasjoner. Kjerneelementet omfatter videre å utvikle forståelse 
av og respekt for at alle har en plass i fellesskapet. 
 

Sal og scene: drama 

Fagets relevans og sentrale verdier: https://www.udir.no/lk20/sos01-02/om-

faget/fagets-relevans-og-verdier  

Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. 

Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, 

fra planlegging til ferdig produkt. Elevene skal også få kulturopplevelser og utforske 

ulike kunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utfordrer og utvikler sine 

ferdigheter faglig og sosialt gjennom kunstnerisk samarbeid og samspill. Kreativitet 

og engasjement er egenskaper samfunnet og arbeidslivet vil ha behov for i framtiden. 

Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/sos01-02/om-faget/kjerneelementer  

Scenisk produksjon 

Kjerneelementet scenisk produksjon handler om at elevene skal utforske forskjellige 
metoder og de ulike elementene i en produksjonsprosess. Alle oppgaver og faser i 
en scenisk produksjon er viktige, fra idéfasen til det ferdige produktet. 

Kunstnerisk formidling 

Kjerneelementet kunstnerisk formidling handler om at elevene skal utvikle ferdigheter 
gjennom kunstnerisk samspill. Kunstnerisk formidling omfatter også ulike 
kunstneriske, tekniske og sosiale oppgaver som elevene utfører i den sceniske 
produksjonen. 

Identitet i skapende felleskap 

https://www.udir.no/lk20/ifa01-02/om-faget/kjerneelementer
https://www.udir.no/lk20/sos01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/sos01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier
https://www.udir.no/lk20/sos01-02/om-faget/kjerneelementer
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Kjerneelementet identitet i skapende fellesskap handler om å styrke elevenes 
trygghet, identitet og selvstendighet. Gjennom samspill og samarbeid skal elevene få 
øve på å bruke sin fantasi og kreativitet, og utfordre seg selv i skapende fellesskap. 
Kjerneelementet handler også om å utvikle forståelse av og toleranse for 
kunstneriske bidrag fra ulike kunstformer. 
 


