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Skoleåret 22-23



Hva, når og 
hvordan? 

● Valgfag velger dere hvert år.

● Du kan velge samme valgfaget i alle tre årene, 

eller nytt valgfag hvert år.

● Vurdering i valgfag er på lik linje med andre 

fag i skolen. Elevene får standpunktkarakter 

når et valgfag avsluttes.

● Videre kan dere lese litt om valgfagene vi 

ønsker å tilby.



Design og redesign Er du en kreativ person som også bryr deg om miljøet 

rundt deg? Har du skaperlyst? Liker du gjenbruk? Bor det 

en designerspire i deg? Da kan valgfaget Design og 

redesign være noe for deg.

I Design og redesign vil du bli godt kjent med 

designprosessen mens du utfolder deg i bruk og gjenbruk 

av ulike materialer. Du vil lære deg å søke bærekraftige 

løsninger i møte med varierende design-problemer.

Og viktigst av alt: Du får utveksle idéer og inspirasjon med 

kreative medelever! 



Design og redesign Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

● utarbeide ideer og løsningsalternativer og 

videreutvikle dem til egne produkter

● utforske og diskutere eksisterende produkters 

design og materialer i et livssyklusperspektiv

● designe og redesigne i ulike materialer på en 

kostnadseffektiv og miljøbesparende måte

● bruke egnede design- og håndverksteknikker og 

verktøy til å utforme produkter i ulike materialer



Fysisk aktivitet og 
helse

Liker du å være fysisk aktiv? Liker du gruppeaktiviteter og 

individuelle aktiviteter? Er du opptatt av sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede? Da 

vil valgfaget Fysisk aktivitet og helse være noe for deg. 

I Fysisk aktivitet og helse lærer du om rett ernæring og du 

vil delta i en rekke fysiske aktiviteter. Du får erfaring både 

med lagidretter og individuelle idretter, egentrening, 

samarbeid og samhandling med andre, og du får 

muligheter til å ta deg virkelig ut i ulike øvelser og 

lagaktiviteter. 

Så Fysisk aktivitet og helse er et fag for deg som liker å ta 

deg ut i ulike varierte øvelser og ønsker å ha flere timer i 

uken med aktivitet enn det du kan få fra fritid og 

kroppsøving.



Fysisk aktivitet og 
helse

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

● øve på og gjennomføre varierte 

bevegelsesaktiviteter alene og sammen med andre

● anerkjenne forskjeller mellom seg selv og andre i 

bevegelsesaktiviteter, inkludere alle, samarbeide og 

oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet

● tilberede enkle helsefremmende måltider og 

reflektere over verdien av å spise sammen med 

andre

● drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra 

til god fysisk og psykisk helse



Innsats for andre
Har du lyst til å bruke skoletiden til å hjelpe andre? Både 

lokalt og internasjonalt? Har du lyst til å gjøre en forskjell?

I valgfaget Innsats for andre vil du få mulighet til å 

engasjere deg i andre mennesker. Kanskje har du lyst til å 

lære om frivillig arbeid? Kanskje har du lyst til å hjelpe til i 

en barnehage, eller på SFO? Kanskje du har lyst til å starte 

opp en innsamlingsaksjon til en sak som du brenner for?

Hvis du liker å utforske og prøve nye arbeidsmåter  både 

individuelt og i fellesskap med andre, kan dette faget være 

noe for deg. 

Felles for alt vi gjør er at vi skal gjøre en innsats for andre.



Innsats for andre Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

● utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og 

sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette 

betyr i praksis

● planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et 

inkluderende samfunn

● gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i 

samarbeid med andre

● følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjonen til ulike målgrupper



Friluftsliv Liker du å kjenne varmen fra et bål? Grille pølser eller lage 

annen mat over flammene? Liker du å sove i telt eller under 

åpen himmel?

I valgfaget Friluftsliv vil vi planlegge og gjennomføre korte 

turer. Ofte vil vi slå leir, tenne et bål og ha forskjellige 

aktiviteter rundt leiren. Aktivitetene kan for eksempel være 

å lage knuter, sette opp lavvo, lage en båre.

Minst en gang i året satser vi på å dra på overnattingstur.

Kjekt hvis du blir med!



Friluftsliv
Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

● ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for 

seg selv og andre

● planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også 

med overnatting, og gjøre rede for valg av rute og leirplass

● holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning

● fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan 

naturressursene kan brukes og oppbevares

● reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser

● forstå og bruke teknikker knyttet til kart og kompass, 

bålfyring, knuter, førstehjelp og redskaper

● gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som 

regulerer ferdsel i og bruk av naturen



Programmering
Synes du det er spennende å vite hvordan en 

datamaskin fungerer, og har lyst å lære deg å kode? 

Kunne du tenke deg å lage spill eller fjernstyre roboter?

I faget programmering jobber vi med å løse problemer 

ved hjelp av dataprogram. Vi lærer grunnleggende 

prinsipper innen programmering, ulike 

programmeringsspråk og vi øver oss på å løse ulike 

problemer. 

Programmering er et veldig aktuelt fag for fremtiden!



Programmering
Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

● gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, 

og forklare egne og andres koder

● bruke flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er 

tekstbasert

● bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som 

variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken 

av disse

● analysere problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre 

rede for hvordan noen av delproblemene kan løses med 

programmering

● planlegge og skape et digitalt produkt og vurdere dette med 

tanke på brukervennlighet

● utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, 

inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter



Tid for å velge
Frist for å levere inn ønsker er fredag 3.juni 2022.

Skjema 


