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Fag:  ALF        Skoleår: 2019-2020          Trinn: 10 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
      

34-37 Hva er 

arbeidslivsfag? 

Hva skal 

elevene lære 

seg dette året?  

Hva er 

entreprenør-

skap?  

Hva er en 

elevbedrift?   

Hva er HMS? 

Kreative øvelser 

Idémyldring 

Har vi en god 

idé eller flere? 

Hovedområdet: Tjenester 

og produkter. 

Grunnleggende ferdigheter. 

 

 

 

 

Få kjennskap til hva et 

arbeidslivsfag er. 

Hva en elevbedrift er. 

Hva slags krav som forventes 

av dem. 

 

 

Aktivitet i timen 

ue.no 

http://elevbedrift.n

o/ 

Ulike øvelser fra 

ungt 

entreprenørskap i 

perm. 

Elevene skriver ned 

ulike ideer. 

Individuelt.  

Vi skriver for og 

imot om de ulike 

ideene. 

 

    

    

    

38-40 Idemyldring.  

Arbeidstegning, 

skisser 

– foreta beviste 

valg av 

materialer og 

teknikker. 

Grunnleggende ferdigheter. 

 planlegge og gjennomføre 

aktuelle arbeidsoppdrag. 

 velge og begrunne valg av 

råvarer, materiell og 

tjenester 

Planlegge og lage skisser. 

Bevisste valg. 

Lage skisser. Komme med 

ideer på hvordan produktet 

skal bli. 

Sitte i grupper eller 

jobbe individuelt. 

 

  

41 Høstferie  

 

42-47 Produksjon  

Sørg for gode 

arbeidsrutiner, 

kvalitetssikring 

og tidsplan 

Grunnleggende ferdigheter 

 planlegge og gjennomføre 

aktuelle arbeidsoppdrag. 

 utnytte råvarer, materiell 

og tjenester på en 

Lære det grunnleggende i 

strikking. (legge opp og 

rettstrikking) 

Få et ferdig produkt. 

 Vurdering. 

Karakter?  Sette seg ned å 

begynne å strikke. 

Individuelt. 

  

http://elevbedrift.no/
http://elevbedrift.no/
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 forsvarlig måte. 

 ta vare på og vedlikeholde 

verktøy og utstyr. 

 bruke arbeidsteknikk og 

verktøy eller utstyr 

tilpasset arbeidsoppgavene. 

49-51 Idemyldring.  

– foreta beviste 

valg av 

materialer og 

teknikker. 

 

 

Produksjon  

Sørg for gode 

arbeidsrutiner, 

kvalitetssikring 

og tidsplan 

 

Grunnleggende ferdigheter 

 planlegge og gjennomføre 

aktuelle arbeidsoppdrag. 

 velge og begrunne valg av 

råvarer, materiell og 

tjenester. 

 utnytte råvarer, materiell 

og tjenester på en 

forsvarlig måte. 

 beregne kostnader knyttet 

til produksjon av tjenester 

og produkter, samtale om 

økonomiske forhold knyttet 

til arbeidsoppdraget og 

kunne presentere dette for 

andre – også digitalt. 

 ta vare på og vedlikeholde 

verktøy og utstyr. 

 bruke arbeidsteknikk og 

verktøy eller utstyr 

tilpasset arbeidsoppgavene. 

 kommunisere og 

samarbeide med andre i en 

arbeidssituasjon. 

 Utføre arbeid i tråd med 

helse-, miljø- og 

sikkerhetsregler 

 

Planlegging. 

Valg av oppskrift og utstyr. 

Samarbeid. 

Jobberutiner. 

Produksjon. 

Jobbe i grupper 

eller få utdelt 

oppgaver og jobbe 

individuelt. 

Vurdering. 

Karakter? 
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