
Orienteringsmøte skoleåret 
2022/2023.
Agenda:

● Velkommen.
● Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag. 
● Fremmedspråk og videregående opplæring. 
● Valgfag.
● Hvor og hvordan søke. 
● Hva skjer videre?



● Tysk.   
● Spansk. 
● Arbeidslivsfag. 
● Norsk fordypning.

Det er ikke 2. fremmedspråk i de yrkesfaglige studieprogrammene. 

Fremmedspråk, språklig fordypning og 
arbeidslivsfag.

Velger for tre år.

Kan komme opp i muntlig eksamen i 10. trinn.

Det er ingen krav til et spesifikt 2. fremmedspråk 
for å komme inn på hvilket som helst 
programområde (linje) på videregående.



- Det anbefales (ikke et krav) at elevene har et språkfag på 
ungdomsskolen når de på videregående skole velger de 
studieforberedende programområdene (som vist over). 

Dersom man velger et studieforberedende 
utdanningsprogram.





● Lære å kommunisere både muntlig og skriftlig med enkle setninger.
● Eksempler på emner: Tall, farger, dager, familien, hobbyer, skole, huset 

ditt, gå på kafé, spørre om veien, fakta om landet og grunnleggende 
grammatikk.

● For å lære et fremmedspråk, må du jobbe hardt med å lære ord og 
regler. Du får lekser, og du får prøver.

Fremmedspråk.



● Mange ord som er ganske like norsk.
● Uttalen er relativt enkel.
● En av Norges desidert største handelspartnere er Tyskland.

Tysk.



● Lære om den spansktalende verden.
● Uttalen er relativt enkel.
● Ordforråd og setningsoppbygging er noe annerledes enn norsk.

Spansk. 



Gir elevene mulighet til å utforske språk og tekster.

Inspirere til praktisk og kreativ bruk av språk i egne tekster.

Et vidt spekter av tekster i forskjellige medier skal være utgangspunkt for 
arbeid i faget.

Eksempler på hva en kan jobbe med:

Norsk fordypning.

Lage 
film/filmanmeldelser. 

Sosiale 
medier.

Lage reklame.

Podcaster.
Sammensatte 
tekster.



Passer for elever som:

● Liker å jobbe praktisk.
● Ønsker å få innblikk i forskjellige fagfelt og yrker.

Eksempler på hva elevene har jobbet med: 

Arbeidslivsfag. Salg og 
servering av 
mat.

Design, 
håndverksoppgaver 
og snekring.

HMS (helse, 
miljø, 
sikkerhet).Tjenester og 

service.Naturbruk.

Arbeidsutplassering.



● Restaurere en brakke som skal stå i et lite skogholt på baksiden av 
skolen vår.

● For elever med interesse for praktisk læring gjennom å planlegge, 
samarbeide, og gjennomføre et praktisk prosjekt. 

● I dette prosjektet tenker vi å bruke gjenbruksmaterialer hentet fra 
byggeplasser og byggevareforretninger. 

● Arbeidet med brakkene skal jobbes nøye med. Alt fra å strippe de ned 
utvendig og innvendig, samt skifte vinduer, bygge de opp igjen, male 
med mer.

Arbeidslivsfag - nytt av året.



● Faglig nivå: “Hva slags kapasitet har jeg for å lære et nytt språk?” 
● Muligheter for hjelp/støtte hjemme? 
● Konsekvenser for valg på videregående skole. 
● Motivasjon og interesse er viktig! 
● Lytt til barneskolelærers råd! 
● Hvis du syns det er vanskelig med norsk eller engelsk, bør du ikke velge 

fremmedspråk!
● Har du lærevansker, kan det være lurt å velge arbeidslivsfag eller 

fordypning.
● Hvis du ikke liker lekser, bør du ikke velge fremmedspråk.

Hvordan skal elevene velge?



● Produksjon for scene.        
● Friluftsliv.
● Design og redesign.
● Innsats for andre.
● Fysisk aktivitet og helse.
● Programmering.
● Ideer og praktisk forskning.

Valgfag.



● Velger valgfag for ett år (kan ønske om bytte hvert år).
● Kan ha samme valgfag alle tre år.
● Vurdering med karakter.
● Grupper på tvers av trinn- valgfag sammen med 9. og 10. 

klasse.
● 1,5 timer (90 minutter) i uka.
● Torsdag siste økt.

Valgfag. 



Valgfaget er for:
● Elever som har ferdigheter i, og interesse for sang og musisering, dans 

og/eller dramatisering og skuespill. 
● Elever som har bakgrunn fra kor, korps, dramagruppe, dansestudio o.l.
● Elever som har en høy grad av indre driv og initiativ.
● Elever som er spontane og lekne.     

Valgfaget er ikke for elever som:
- Ikke tør å vise noe foran andre
- Verken kan synge, spille, dramatisere eller danse 
- Er vanskelige å motivere
- Helst vil sitte og tegne

Produksjon for scene.



Fokuserer på frivillighet og selvstendig bidrag til samfunnet gjennom både 
utplasseringer, planlegging og sosialt entreprenørskap. 
Et spennende valgfag med gode muligheter for å kunne gjøre en god innsats for 
andre i det samfunnet vi er en del av. 

Valgfaget er for:
● Elever som kan jobbe selvstendig og som ønsker å gjøre avtaler med 

frivillige aktører, jobbe der alene eller sammen med andre elever.
● Er uredd for å ta kontakt med ukjente mennesker.
● Vil lære om frivillig arbeid og entreprenørskap.

Innsats for andre.



Bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid! 
Ballspill, styrke- og utholdenhetstrening, svømming, friidrett, dans, orientering, 
vinteraktiviteter, matlaging, noe teori og mye mer…

Valgfaget er for elever som:

● Liker å delta i ulike aktiviteter; både inne og ute (i all salgs vær) og i vann
● Liker å lære om helse og trivsel 
● Liker å samarbeide 
● Deltar i kroppsøvingsfaget 

Fysisk aktivitet og helse.



Du får kjennskap til å arbeide med forskjellige materialer og med forskjellige 
teknikker. Du får mulighet til å lage bruksting og pyntegjenstander, i tillegg til 
kunst og gjenbruk.     

Valgfaget er for elever som: 

● Liker å utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne 
produkter.

● Liker å utforske og diskutere eksisterende produkters design og materialer.
● Liker å designe og redesigne i ulike materialer.

Design og redesign. 



Ideer og praktisk forskning handler om å utvikle forståelse av forskning og ulike 
forskningsmetoder. Faget skal gi elevene praktisk erfaring med å tenke kritisk og 
løse problemer gjennom kreative prosesser.

Valgfaget er for elever som:
● Liker arbeide vitenskapelig. 
● Liker å undre seg.
● Liker aktiv handling for å teste ut løsninger.
● Liker å stille nye spørsmål.

Ideer og praktisk forskning. 



Valgfaget er for elever som: 

• Ønsker erfaringer knyttet til turer og aktiviteter i ulike naturmiljøer til ulike 
årstider.

• Liker å flytte egne grenser og oppleve mestring gjennom opplevelser i 
naturen. 

• Liker å planlegge, gjennomføre og reflektere over turer. 
• Liker å samarbeide for å bidra til fellesskap, sosiale opplevelser og mestring.
• Liker praktiske fag, men må også forvente at deler av faget er teoretisk.

Friluftsliv.



Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk 
arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Valgfaget er for elever som: 
● Liker å lage programkoder (sette sammen regler og uttrykk for å styre digitale 

enheter).
● Liker å identifisere og utforme mulige løsninger.
● Liker å lage koder som kan forstå av en datamaskin.
● Liker å systematisk feilsøke og forberede koden.
● Liker å dokumentere løsninger. 
● Er faglig sterke innenfor matematikk 
● Evner å jobbe selvstendig 

Programmering.



En må velge i prioritert rekkefølge (1, 2 og 3). Vi kan ikke garantere at en får 
førstevalget, men vi skal gjøre så godt vi kan. 

Søke om valgfag og 
fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag.

  Vi kan ikke garantere at alle 

valgfagene eller fremmedspråk 

og språklig fordypning startes 

opp til høsten. Dette avhenger 

av antall søkere og tilgjengelige 

lærerressurser.



Standpunktkarakter:

• En kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter 
første år. 

• Når en fullfører ungdomsskolen, kan en altså ha hatt bare ett valgfag og 
én karakter, da fra 10.trinn. Elevene kan ha vært gjennom flere valgfag 
og har dermed flere karakterer på vitnemålet. 

Valgfag og karakter.
Karakterer 
1
2
3
4
5
6



● Eleven må levere søknad med en begrunnelse for ønske om bytte.

● Søknaden skal være signert av foresatte.

● Kan være fullt i det faget man ønsker seg til.

● Frist: Innen høstferien.

Bytte av fremmedspråk, fordypning eller 
arbeidslivsfag.



● Eleven må  prøve valgfaget minst tre ganger før eventuelt bytte, prøver 

å prioritere 8.trinn. 

● Eleven må ha søknad med ønske om bytte som sendes fra foresatte. 

● Eleven er ikke garantert bytte, fordi det kan være fullt i faget de ønsker 

seg til.

● Ingen bytter etter høstferien.

Bytte av valgfag - byttedag før høstferien



Hvor søker jeg?

Valgfag: Her
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag: Her 

https://hedrum.larvik.kommune.no/
https://hedrumb.larvik.kommune.no/
https://fagerli.larvik.kommune.no/
https://forms.gle/LGJJXctV9exsWaRj6
https://forms.gle/qT1dGLTmEM8pUf8W8


                         For elever: 

For foreldre/foresatte:

                                                                                   Velkommen tilbake!

Hva skjer videre?

Besøksdag 09.06.22.

Første skoledag 17.08.22.

Foreldremøte 
09.06.22.


