
Årsplan for valgfaget Innsats for andre 

Planlegging 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 Kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører 

 Planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe 

Praktisk arbeid 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 Gjennomføre planlagte tiltak 

 Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt 

målgruppe 

 Presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med 

målgruppen og relevante aktører 

 

 



 

Periode Aktivitet Vurderingsformer Mål i læreplanen 
Uke 34-39 Demensaksjonen   

 
Demensaksjon 21.september 
Demensaksjon(bøsseinnsamlig) uke 38. 
 
Elevene skal gå med bøsse i nærområdet 
til inntekt til demensforskning. 
 
Besøk til skolen fra Demensaksjonen. 
 
Uke 39: Framføring 

Kreativitet i planleggingen 
Gjennomføring 
Etterarbeid 
Elevene fører loggbok 
Elevene lager veggavis 
som fremføres for klassen. 
 

 Kjenne til 
forutsetninger som 
ligger til grunn for 
frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for 
frivillig arbeid i 
lokalmiljøet i 
samarbeid med 
relevante aktører 

 Planlegge praktiske 
tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 Gjennomføre 
planlagte tiltak 

 Presentere og 
vurdere det frivillige 
arbeidet ut fra 
erfaringer og 
samhandling med 
målgruppen og 
relevante aktører. 

40 Høstferie   

    



41- 47 
 
 
 
 
48-51 

Aktiviteter på Songdalstunet eller 
aktiviteter hos besteforeldre, nabo eller 
andre som avtales med faglærer. 
 
 
Pepperkakebaking. 
Språktreningskafe 
 

Kreativitet i planleggingen 
Gjennomføring 
Etterarbeid 
Elevene fører loggbok 

 Kjenne til 
forutsetninger som 
ligger til grunn for 
frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for 
frivillig arbeid i 
lokalmiljøet i 
samarbeid med 
relevante aktører 

 Planlegge praktiske 
tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 Gjennomføre 
planlagte tiltak 

 
 Juleferie   

1-7 Aktiviteter i samarbeid med «hjelp oss å 
hjelpe» 
 
Elevene skal samle inn penger til den 
frivillige organisasjonen «hjelp oss å 
hjelpe» eller være med på oppdrag i regi 
av organisasjonen. Elevene kan f.eks 
hjelpe til i butikken, på lageret, stå med 
handlekurv eller hjelpe til på uteteamet. 
Elevene kan også finne på egne aktiviteter 

 Muntlig framføring 
med power point 
eller veggavis. 

 Elevene skriver 
logg. 

 Kjenne til 
forutsetninger som 
ligger til grunn for 
frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for 
frivillig arbeid i 
lokalmiljøet i 
samarbeid med 
relevante aktører 

 Planlegge praktiske 



hvor de samler inn penger, for eksempel 
vaffelsalg eller oppdrag hjemme. 

tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 Gjennomføre 
planlagte tiltak 

 
8 Vinterferie   

9-14 Aktiviteter i samarbeid med 
organisasjonene «frivillig» på Nodeland. 
Elevene kan delta på språktreningskafe, 
aktiviteter på Songdalstunet eller andre 
aktiviteter via «frivillig» på Nodeland. 

Kreativitet i planleggingen 
Gjennomføring 
Etterarbeid. 
 

 Elevene fører 
loggbok. 

 Muntlig framføring. 

  
 

 Kjenne til 
forutsetninger som 
ligger til grunn for 
frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for 
frivillig arbeid i 
lokalmiljøet i 
samarbeid med 
relevante aktører 

 Planlegge praktiske 
tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 Gjennomføre 
planlagte tiltak 

 
Uke 15 Påskeferie   

16-22 
 
 

Aktiviteter i samarbeid med Songdalstunet 
(For eksempel sangstund, ruslevenn) 

Kreativitet i planleggingen 
Gjennomføring 
Etterarbeid. 

 Kjenne til 
forutsetninger som 



Elevene fører loggbok. 

 Muntlig framføring. 

ligger til grunn for 
frivillig arbeid 

 Kartlegge behov for 
frivillig arbeid i 
lokalmiljøet i 
samarbeid med 
relevante aktører 

 Planlegge praktiske 
tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 Gjennomføre 
planlagte tiltak 

 

22-24 Språkkafé på biblioteket Kreativitet i planleggingen 
Gjennomføring 
Etterarbeid. 
Elevene fører loggbok 

 Planlegge praktiske 
tiltak som medfører 
sosial verdiskaping 
for valgt målgruppe. 

 

    

 

 

Det legges opp til noe arbeid utover avsatt tid. Dette vil elevene få avspasere der det måtte passe inn i 

undervisningen 

Planen revideres fortløpende etter hvert som flere detaljer faller på plass.  



 

Evie Iren Ellefsen 

Faglærer 

 


