
 

 
 
 
 
 

Valgfag og fremmedspråk 
på Oddemarka 2021/22 

 
8.trinn 

  
  
  
 
NB! Søknadsskjemaer finner du på siste side! 
Søknadsfrist: 28.5.21  



 
 
 
Valgfag  
 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har innført valgfag i ungdomsskolen. Faget skal 
bidra til økt motivasjon, variasjon og læring. Valgfag er et av flere tiltak for å 
nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. 
 
Vurdering: 
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge 
samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av 
ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere 
valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det 
blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. 
 
Omfang: 
Valgfagene skal ha et omfang på 171(60min) timer over tre år, som betyr 57 
timer per trinn og gjennomsnittlig 1,5 klokketime i uken. Læreplanene skal kunne 
brukes av aldersblandede elevgrupper. Valgfagene skal være praktisk innrettet 
og føre til økt motivasjon og læring. 
 
Valgfag oversikt Udir: 
Gå inn på https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-
opplaringen/udir-1-2020/vedlegg-1/2.-grunnskolen/#2.1.2valgfag og få en 
oversikt over hvilke valgfag skolene kan tilby. Der finner dere også læreplanene 
for hvert av de valgfagene som Oddemarka tilbyr. Skolene må tilby minst to 
valgfag. 
 
 
 
 



Innholdet i valgfagene:  
 
Læreplanene i alle valgfagene er delt i to hovedområder. Hovedområdene utfyller 
hverandre og må ses i sammenheng. Det er de samme læreplanmålene i faget om 
man har faget på 8., 9. eller 10.trinn.  
 
Ønske om valgfag: 
 
Oddemarka vil i den grad det er mulig forsøke at elevene får oppfylt sine 
ønsker om valgfag. Skolen må se på antallet søkere til hvert valgfag, før 
gruppene opprettes. Dersom det er for få søkere til et valgfag, vil faget 
utgå. 
Alle elever skal sette opp ønsker og angi valgene i prioritert rekkefølge på 
søknadskjemaet. 
Tildeling av valgfag er ikke et enkeltvedtak, og det er således ingen 
klagerett på tildelingen. 
 
 
Hvilke valgfag tilbyr Oddemarka: 
 
Oddemarka vil tilby 7 forskjellige valgfag for 8.trin neste skoleår.  
 
Valgfag 8.trinn 2021/22: 
 

1. Fysisk aktivitet og helse 
2. Medier og kommunikasjon 
3. Innsats for andre 
4. Internasjonalt samarbeid 
5. Teknologi og design 
6. Reiseliv 
7. Programmering 

 
 
 
 
 
 
 
 



Valgfag 8. trinn 2021/22: 
 
 

1. Fysisk aktivitet og helse  
«Elevene skal delta i ulike aktiviteter, utforske egne fysiske forutsetning og bli 
bevisste på forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse» fra læreplanen 
 
Dette faget tilbys på både 8., 9. og 10. trinn. Elevene deltar i ulike aktiviteter, 
hvor man skal utforske egne forutsetninger. Samtidig skal man bli bevisst på 
forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Vi er innom et variert 
utvalg av aktiviteter, både kjente og litt mindre kjente. Her skal en akseptere 
ulikhet, tøye egne grenser, samhandle med andre, oppmuntre og gjøre sitt beste, 
uavhengig av aktivitet. Aktivitetene gjennomføres i ulike bevegelsesmiljøer. Man 
vil innom tradisjonelle idretter, både innendørs og utendørs. En del av faget vil 
også foregå i friluft. 
 
Det er viktig at elevene har tilgang til både sykkel og hjelm, fordi sykkel vil 
kunne bli brukt som egen aktivitet og transportmiddel rundt til ulike arenaer og 
friluftsområder i nærområdet. Det legges i tillegg opp til at vi skal bruke både 
ski og skøyter på vinterstid. Kosthold er også sentralt i faget. Man skal planlegge 
og reflektere over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.  
Noen elever blir også gjennom skoleåret utfordret på å instruere mindre grupper 
i sine særidretter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Medier og kommunikasjon 
Er du interessert i fotografi, videoproduksjon eller å skrive tekster? Er du 
opptatt av, eller nysgjerrig på sosiale medier og digitale plattformer? Da kan 
faget Medier og kommunikasjon være noe for deg. 
Her får du prøvd deg på mye forskjellig som å produsere, redigere og publisere 
tekst, lyd, film og bilder. Du får også mer innsikt i hvordan det er å jobbe i en 
redaksjon og hvilke hensyn man her må ta. 
 
«Medier og kommunikasjon handler om å utvikle bevissthet om hvordan 
påvirkning skjer gjennom informasjon og kommunikasjon. Faget skal gi elevene 
verktøy og metoder for å navigere i mediesamfunnet. Medier og kommunikasjon 
skal også gi elevene erfaring med å gjøre bevisste valg når de kommuniserer og 
når de produserer og konsumerer informasjon både i privatlivet og i 
arbeidslivet» fra læreplanen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Innsats for andre 
 «Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor 
samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, 
organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, 
delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet.» 
  
Fagets to hovedområder:  
Planlegging  
Hovedområdet planlegging setter fokus på forutsetningene for frivillig arbeid. 
For å forstå mangfoldet i frivillighet kan det være en god idé å starte med å få 
en oversikt over omfanget av frivillighet i eget nærmiljø. Hovedområdet 
omhandler videre kartlegging av behovene for frivillig innsats lokalt. Elevenes  
egen kartlegging blir deres utgangspunkt for å planlegge tiltak i samfunnet de 
selv er en del av.  
 
Praktisk arbeid  
Hovedområdet praktisk arbeid setter fokus på fasen der tiltaket iverksettes og 
sluttføres. I tillegg kommer faktorer som spiller en rolle for å gjennomføre 
tiltaket på en god måte både for elever og dem tiltaket er rettet mot. Her 
inngår kunnskap om kommunikasjon, samhandling og etikk knyttet opp mot 
målgruppen for tiltaket. Disse elementene er sentrale i møtet mellom mennesker. 
  
Neste skoleår vil gruppa i Innsats for andre samarbeide med Marie i Lund-
klubben. Der vil elevene jobbe med ulike oppgaver som f.eks jobbe med junior 
klubben og organisere en 8. trinns fest.  

 
 

 



4. Internasjonalt samarbeid 
Er du nysgjerrig på mennesker, kulturer og hvorfor vi gjør som vi gjør? Ønsker 
du å bli kjent med mennesker fra andre land? Lurer du på hvorfor det er så 
mange mennesker på flukt i verden, og hva det betyr for oss som bor i Norge? 
Eller hvordan mennesker og land samarbeider på tvers av landegrenser? Hva med 
klimakrisa, kommer vi egentlig til å klare å løse den? Hvordan skal vi få det til? 
Er det mulig å skape en mer rettferdig verden?  
 
Dette er spørsmål du får utforske i valgfaget Internasjonalt samarbeid. 
Internasjonalt samarbeid er et fag hvor elevene skal engasjere seg i andre 
menneskers liv og virkelighet, og utvikle respekt og toleranse for sosialt og 
kulturelt mangfold. Elevene skal ha kontakt med mennesker fra andre land, og se 
globale sammenhenger og utfordringer. Faget skal sette elevene i stand til å 
jobbe for global rettferdighet, likeverd og respekt for menneskeverdet. På 
Oddemarka har vi et mangeårig solidaritetsprosjekt med skoler i Sør-Afrika som 
gir elevene i valgfaget Internasjonalt samarbeid en unik mulighet til kontakt og 
kunnskapsutveksling på tvers av kontinenter 
 
Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og skape lærelyst gjennom å 
utfordre elevene til aktiv læring, forståelse og kritisk tenkning og bidra til at 
elevene blir nysgjerrige på globale problemstillinger. 
 

 
 
 

 



5. Teknologi og design 
Teknologi og design handler om å lage teknologiske produkter. Elevene får 
utvikle sin kreativitet og tekniske kompetanse, gjennom å designe produkter, 
samt å utvikle og forbedre produkter. Elevene får utfolde skaperglede, 
engasjement og utforskertrang. Elevene skal få erfaring med å se muligheter 
innenfor teknologi. Gjennom praktisk arbeid med teknologi, inkludert digital 
teknologi vil elevene kunne utvikle forståelse for at teknologi kan brukes til å 
skape nye muligheter og løse problemer, men også forårsake disse. Faget 
vektlegger også materialforståelse, vedlikehold og reparasjon, som skal bidra til 
refleksjon rundt gjenbruk og respekt for naturen.   
  
I timene vil vi for eksempel jobbe med å utforske teknologiske produkter, kode, 
designe og lage elektriske biler, lage katapulter, bruke resirkulert materiale til å 
lage et produkt og løse praktiske utfordringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Reiseliv 
Er du interessert i å lære om det å reise og hvilke muligheter vi har for reiseliv 
lokalt, regionalt og internasjonalt. Reiseliv som valgfag er en flott mulighet for å 
planlegge turer, se Sørlandet og utforske hvordan reiselivet er så tiltalende for 
både nordmenn og utenlandske. Vi vil både drømme oss bort og ut i verden, men 
også utforske den lokale turismen og reiselivstjenester vi har rundt oss. I faget 
vil vi også synliggjøre hvordan reiselivet lokalt og regionalt skaper arbeidsplasser 
og attraktive tjenester for fastboende og tilreisende gjester. Vi vil også se på 
hvordan turisme kan påvirke natur og miljø. 
 
Norgesferien har jo vært mer i vinden enn før, det gir oss en unik mulighet til å 
utforske denne, se hva Kristiansand har å by på og finne ut hvorfor så mange 
pakker bobilene fulle og legger ut på tur i Norge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Programmering  
Alle roboter, datamaskiner, spill og moderne teknologi bygges opp av 
programmer. Programmering er en gylden mulighet til å lære om og jobbe med  
sammensatte programmer som bestemmer hvordan fantastisk teknologi 
fungerer.  Disse programmene er satt sammen av et eget språk. Dette språket 
skal vi lære om og bruke aktivt. I dette valgfaget skal vi lære om flere 
programmer og lære å programmere med både brikker og tekst. Hvis du vil lære 
om hvordan det meste av dagens og fremtidens avanserte teknologi er satt 
sammen, kan programmering være valgfaget for deg. 

 
 

 
 
 

 
 



HVILKET FREMMEDSPRÅK SKAL JEG VELGE? 
 
Det er gøy å lære språk, men det krever en ekstra innsats! Elever som har hatt 
fransk, tysk eller spansk på ungdomsskolen og søker et studieforberedende løp i 
videregående skole, kan fortsette i 2 år til på videregående med det språket de 
har - eller begynne på nytt med et annet språk. Da må de også ha det nye 
språket i 2 år. Elevene kan også velge språk det 3. året på et 
studieforberedende løp.  
 
Elever som har hatt arbeidslivsfag eller engelsk fordypning, må ha fransk, tysk 
eller spansk i alle 3 årene hvis du søker deg inn på et studieforberedende løp. 
(Allmennfag) 
De yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående, har bare engelsk som 
fremmedspråk. 
 
Elever ved Oddemarka skole har mulighet for enten å velge mellom 
fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Skolen tilbyr også fordypning i engelsk 
og arbeidslivsfag. 
 
 
Tysk: 
I Tyskland, Østerrike, Sveits og flere andre land bor det over 100 millioner 
mennesker som har tysk som sitt morsmål. Tysk er det fremmedspråket som 
ligger nærmest norsk, noe som gjør at du nok allerede før din første tysktime 
kan litt tyske ord. Ordene “skole”, “lærer” og “fantastisk” er f.eks “Schule”, 
“Lehrer” og “fantastisch”. I tyskfaget vil vi bygge videre på den kunnskapen du 
har, og øve på å forstå og bli forstått i ulike hverdagslige situasjoner. Du vil i 
tillegg lære litt om de tyskspråklige landene og selvsagt litt grammatikk. 
Hertzlich willkommen!   
 
 
Fransk: 
Fransk er et rikt språk med stort vokabular som brukes muntlig og / eller 
skriftlig i over 30 land i verden, og av ca. 290 millioner mennesker. I Europa er 
fire land delvis fransktalende (Frankrike, Sveits, Belgia og Luxemburg). Utenfor 
Europa brukes fransk i en rekke land i Afrika (Marokko, Algerie, Kongo. 
Elfenbenskysten m.m.) i tidligere kolonier altså, deriblant noen sydhavsøyer så 
som Curacao, og delvis i Canada. 
 
Fransk har en sterk stilling på områder som vitenskap, kunst, film, hotell og 
reiseliv, fly-, bil- og oljeindustri. I statstjenesten og forretningslivet er det stor 



mangel på folk som kan fransk. Fransk er et av hovedspråkene i EU og viktig 
dersom du ønsker å jobbe med internasjonal politikk f.eks. 
 
Frankrike er et land som byr på både kultur, historie og politikk. Språket har rot 
i latin, og hvis man lærer fransk vil det være lettere å lære seg italiensk og 
spansk seinere.  Du forstår 20 % av de latinske språk når du kan et av dem.  
 
Spansk: 
Spansk er det språket som har den raskeste økningen, og går derfor forbi de 
fleste språkene i utbredelse. Spansk «Español» er morsmålet for rundt 400 mill 
mennesker. Det vil si at spansk er det tredje mest utbredte språk etter kinesisk 
og engelsk. I store deler av Sør-Amerika og Mellom-Amerika (Mexico, Chile, Peru 
osv.), er spansk hovedspråket, også i USA er det mange spansktalende. Spansk 
kultur byr på alt fra musikk, dans, fotball, god mat og spennende historie.   
I Norge skyldes nok populariteten at vi oftere ferierer i spansktalende områder, 
sånn som Spania, Kanariøyene og Mallorca.  
 
Dere finner mer om de ulike språkene på Fremmedspråksenterets hjemmesider. 
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/sprakvalg-
1/sprak-i-verden---vare-sprakhefter  
 
Fremmedspråksenteret: http://www.sprakvalg.no/ 
 
Engelsk fordypning: 
Engelsk fordypning er et fag der elevene skal kommunisere og samhandle 
gjennom digitale medier og teknologi. Elevene skal få uttrykke seg skriftlig og 
muntlig. De får utforske og videreutvikle sin språkkompetanse ved å trekke inn 
egne interesseområder fra både den virtuelle og virkelige verden. Faget skal 
forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital 
kompetanse og variert språklig kommunikasjon.  
 
I engelsk fordypning vil det bli jobbet med ulike temaer som tar for seg eks. 
engelskspråklige land, bærekraftig utvikling, karrierevalg og underholdning. 
Gjennom bruk av spill, film og musikk blir det utforsking av språket og øvelse i å 
presentere innhold. Elevene skal skape digitale produkter som kombinerer ulike 
medietyper. Her vil vi gjøre rede for egen rolle i ulike medier og reflektere 
kritisk over hvordan eleven fremstiller seg selv og andre på nett. Elevene vil 
skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster. 
 
 
 



Arbeidslivsfag:  
Arbeidslivsfaget skal bidra til å skape et ungdomstrinn som i større grad tar 
hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere. 
Faget skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og 
prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. 
 
I arbeidslivsfaget vil dere får kjennskap til de ulike valgene dere kan ta på 
videregående gjennom at vi lærer oss å bruke maskiner og utstyr som dere vil få 
bruk for i arbeidslivet.  I arbeidslivsfag vil dere lære om hvordan sette opp 
budsjett og hvordan lage cv. Dere vil også motta ulike oppdrag fra skolen og 
andre personer rundt i nærmiljøet.  
 
Oppgavene som blir gjort vil variere litt fra år til år, litt avhenger av hva dere 
har lyst til og på hvilket trinn dere er.  
 
Eksempler på oppgaver som dere kan gjøre: 

- Dere vil lære å vedlikeholde sykkel/fikse enkle ting på sykkel. 
- Dere vil lære å skifte dekk på bil 
- Dere vil lære å bruke verktøy til ulike trearbeider (lage dørskilt, 

fuglekasser og blomsterkasser) 
- Dere vil lære å drive bedrift (kantine). 
- Dere vil lære enkel måte å sveise på.  
- Dere vil trenes i å planlegge og utføre arbeid innen planlagt tid, lage et 

enkelt budsjett og følge sikkerhetskrav i forhold til jobben.  
 

Dere får karakter i faget og teller ved inntak til videregående opplæring. 
Elevene kan bli trukket ut til muntlig eksamen med et praktisk innslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søknad om fremmedspråk i 8. klasse 
 
Tenk nøye igjennom hva som passer for deg når du skal velge 2. fremmedspråk, 
engelsk fordypning eller arbeidslivsfag. Dette er et valg som skal gjelde for hele 
ungdomsskolen. Elevene vi få standpunktkarakter i faget og vil kunne tekkes ut 
til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakter i dette faget 
teller ved inntak i videregående skole. 
 
Dette arket må du fylle ut og gi til kontaktlærer. Det må leveres barneskolene 
innen 28.5.21. Barneskolene sender alle søknadene samlet til Oddemarka 
 
 
 
Skole_____________ klasse__  navn _____________________________ 
 (barneskolen)                              (store bokstaver, for og etternavn) 
 
 
 
Jeg ønsker som 2. fremmedspråk:  
Sett opp tilbudene i prioritert rekkefølge (1, 2, 3) 
 
    fransk    tysk    spansk    
 
Skolen kan dessverre ikke garantere at du får ditt førsteønske, derfor må 
du sette opp flere valg. 
 
 
Ønsker du ikke et nytt fremmedspråk, kan du velge og prioritere 
rekkefølgen (1, 2):  
 

 Engelsk fordypning 
eller  

 arbeidslivsfag           
 
 

 
NB!  Søknad om valgfag + underskrift foresatte neste side 

 
 

 

 

 



Søknad om valgfag 2021/22 
 
                                                                                                                        
Ønske om valgfag 2021/22 – 8.trinn 
 
Sett opp tilbudene i prioritert rekkefølge (1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7) 
 
 Fysisk aktivitet og helse 
 Medier og kommunikasjon 
 Innsats for andre 
 Internasjonalt samarbeid 
 Teknologi og design 
 Reiseliv 
 Programmering 

 
 
 
Skolen kan dessverre ikke garantere at du får ditt førstevalg. Skolen må se på 
antallet søkere til hvert valgfag, før gruppene opprettes. Dersom det er for få 
søkere til et valgfag, vil faget utgå. 
Tildeling av valgfag er ikke et enkeltvedtak, og det er således ingen klagerett på 
tildelingen. 
 
 
Underskrift foresatte for fremmedspråk/valgfag:  
 
________________________________ 
 
 
NB! Retur til barneskolen innen 28.5.21.  
Elever som ikke kommer fra de 2 barneskolene i inntaksområdet må sende 
søknadsskjemaet direkte til Oddemarka skole! 


