Informasjon om valgfagene som tilbys
ved Åset skole skoleåret 20/21
Ifølge utdanningsdirektoratet skal «valgfagene bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap,
styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er
tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.»
For skoleåret 20/21 tilbyr Åset skole valgfagene
Natur, miljø og friluftsliv
Innsats for andre
Fysisk aktivitet og helse
Teknologi i praksis
Design Redesign
Produksjon av varer og tjenester
Trafikk (kun for 9. og 10.trinn)
Om faget blir opprettet avhenger av antall påmeldte. Når elevene skal velge valgfag må de derfor
velge flere fag etter en prioriteringsliste. Hvilket valgfag elevene får vil de få vite ved oppstart av
skoleåret i august.
Det er lov å ønske å bytte valgfag, men ingen elever får bytte før 25. september 2020. Dette for
at elevene skal få prøvd seg flere ganger i valgfaget før de eventuelt bestemmer seg. Om eleven
får bytte vil også avhenge om det er plass ved det aktuelle faget. Ved ønske om bytte, tas dette
opp med kontaktlærer.
Elevene velger valgfag for ett år av gangen. Elevene skal ha 2 økter (a 45 minutter) valgfag hver
uke. På Åset skole er dette organisert slik at det er valgfag annenhver uke og da i 4 økter. Dette
for å få tid til å fordype seg mer i de ulike valgfagene. Valgfagene er også organisert slik at de går
på tvers av trinn.
Elevene skal ha karakterer i valgfag. Ved avslutningen av 10. årstrinn kan eleven ha hatt bare ett
valgfag og én standpunktkarakter, eller flere valgfag og flere standpunktkarakterer. Alle
standpunktkarakterene skal føres på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som
teller ved inntak til videregående opplæring. Det vil si at valgfag ved inntak til videregående
opplæring i praksis er én standpunktkarakter når elevens poengsum beregnes.
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Natur, miljø og friluftsliv
For å bevare biologisk mangfold og sikre bærekraftig utvikling skal elevene bli bevisste på at natur
og miljø har en tålegrense som ikke bør overskrides. Naturen brukes til rekreasjon,
naturopplevelser, næringsvirksomhet, dyrking og høsting. Det er viktig å ta vare på naturen og
kunne benytte de ressurser som finnes der, på en bærekraftig måte. Kunnskap om samspillet
mellom mennesket, natur og miljø skal bidra til å skape et bevisst forhold til naturen.
I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk
som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal
legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i
naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.
Valg av varierte læringsarenaer og metoder skal gi elevene mulighet til å arbeide praktisk med
klima- og miljøspørsmål og til å engasjere dem i spørsmål om bærekraftig utvikling. Elevene må
kjenne til hvordan de bør handle lokalt for eventuelt å kunne se klima- og miljøspørsmål i en
global sammenheng. Valgfaget vil kunne gi elvene viktig innsikt ved at de lærer å finne
informasjon hos organisasjoner fra inn- og utland.
Valgfaget henter hovedelementer fra naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, men kan også hente
elementer fra mat og helse, RLE, musikk og kunst og håndverk/duodji.

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.
Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne
ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre
skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.
Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De
skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak
som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det
skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om
forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for
andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I
arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør.
Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig
arbeid og sosial verdiskaping er.
I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene
være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere
tiltakene. I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på
læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.
Valgfaget henter hovedelementer fra fagene samfunnsfag og RLE, men kan også hente elementer
fra naturfag, mat og helse og kroppsøving.

Informasjon om valgfagene som tilbys skoleåret 20/21 ved Åset skole:
Frist for å levere inn svarskjema er 25. mai 2020. Svarskjema leveres til kontaktlærer.

Fysisk aktivitet og helse
Mennesker kan være fysisk aktive gjennom hele livet, og grunnlaget for gode aktivitetsvaner og
helse gjennom hele livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Det er av stor samfunnsmessig
betydning å ha en befolkning som er fysisk aktiv, og som har et reflektert og bevisst forhold til
sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Kompetanse knyttet til disse
sammenhengene kan fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og skader.
Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den
enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den
enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og
energiforbruk. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere
kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.
Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og
treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn
i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha
fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk
aktivitet, også utenfor skolen. Aktiviteter som involverer elevene i planleggingen og tilpasses
deres forutsetninger, skal bidra til å styrke dette formålet. Opplæringen skal også legge til rette
for at elevene får kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner.
Valgfaget henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan
også inngå.

Design og redesign
Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye
produkter og virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og materialer
kan bidra til å skape forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Dette bidrar til å utvikle
miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og
globalt.
Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede
og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der
praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge,
designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.
Der det er hensiktsmessig kan samarbeid med lokalt næringsliv åpne opp for større forståelse for
ulike yrker, og øke elevenes interesse for verdiskaping i lokalsamfunnet.
Valgfaget henter hovedelementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag.

Informasjon om valgfagene som tilbys skoleåret 20/21 ved Åset skole:
Frist for å levere inn svarskjema er 25. mai 2020. Svarskjema leveres til kontaktlærer.

Teknologi i praksis
Teknologi handlar om den menneskeskapte verda og om innretningar og system som kan gjere
kvardagen betre. Opp gjennom tidene har menneska brukt kreativitet og skaparevner til å utvikle
reiskapar, maskinar og andre teknologiske produkt og løysingar. Teknologien grip inn på mange
område, og har gjeve og kan gje både moglegheiter og utfordringar, både for den einskilde og for
samfunnet. Innanfor teknologien finn vi dei enklaste verktøy og produkt og den mest avanserte
elektronikken. Erfaring med og innsikt i teknologi kan fremje personleg utvikling, demokratisk
deltaking og medverke til eit aktivt forhold til ein teknologisk kvardag.
Valfaget teknologi i praksis skal motivere elevane til å utvikle teknologiske produkt med
utgangspunkt i lokale behov og problemstillingar. Prosessen frå idé til eit ferdig produkt kan
medverke til skaparglede og meistringsoppleving. Gjennom eige arbeid og i samarbeid med andre
kan elevane utvikle ferdigheiter og innsikt. Det inneber å prøve ut eigne talent og moglegheiter
på ulike steg i prosessen, vurdere prosessar og produkt og få tilbakemeldingar frå andre.
Valfaget handlar om å planleggje, konstruere og framstille gjenstandar og produkt med varierte
materiale og teknologiske løysingar. Kunnskap om teknologiske produkt som blir brukte i
dagleglivet, gjev eit godt grunnlag for å forbetre produkt og utvikle nye produkt.
Valfaget hentar hovudelement frå matematikk, naturfag og kunst og handverk/duodji. Element
frå norsk/samisk, RLE og samfunnsfag kan også inngå.

Produksjon av varer og tjenester
Samfunnet treng skapande menneske som ser moglegheiter for nye og framtidige arbeidsplassar som kan
sikre vidareføring og utvikling av velferd og velstand. Valfaget produksjon av varer og tenester skal
medverke til å utvikle ein kultur for entreprenørskap og eit samfunn der skapartrong, kreativitet og
innovasjon blir verdsette. Valfaget skal medverke til å auke forståinga for det lokale ressursgrunnlaget, og
vise korleis dette kan utnyttast på ein miljømessig berekraftig måte.
Opplæringa skal medverke til å utvikle kreativitet og skaparglede ved å stimulere interessene til elevane
og styrkje deira sjølvtillit og motivasjon for å lære. Opplæringa skal medverke til at elevane ser
moglegheiter og utfordringar i lokalmiljøet, og inspirere dei til å bruke kompetansen i og utanfor skolen.
Elevane skal få praktisk trening i idéutvikling og med dei prosessane som er nødvendige for å ferdigstille
og tilby ei vare eller ei teneste.
Gjennom praktisk arbeid skal elevane få grunnleggjande erfaring med entreprenørskap, og dei skal
samarbeide om å etablere ei verksemd som omfattar prosessen frå idé til ferdig produkt. Bruk av ulike
læringsarenaer og samarbeid med ulike aktørar i lokalsamfunnet er ein del av opplæringa, der det er
naturleg. Evne til samarbeid og kommunikasjon skal utviklast i praktisk samhandling med medelevar og
evt. andre aktørar. Elevane skal øve opp evna til kritisk tenking gjennom dei vala dei må ta for å gjere
ferdig ei vare eller ei teneste.
Valfaget hentar hovudelement frå kunst og handverk/duodji og frå mat og helse. Element frå
norsk/samisk, matematikk og samfunnsfag kan også inngå.
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Trafikk (9. og 10. trinn)
Arbeidet med trafikksikkerhet i Norge har som visjon at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken.
Ungdom er overrepresentert på ulykkesstatistikken, og regjeringen har fastsatt ambisiøse mål for å
redusere ungdomsulykkene. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet dannes tidlig, og opplæring er et viktig
virkemiddel for å redusere ulykkesrisikoen. Valgfaget skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikken som
system og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Opplæringen har også et langsiktig
perspektiv og skal gi elevene et grunnlag for å utvikle seg som ansvarlige og selvstendige trafikanter.
Valgfaget skal bidra til at elevene forstår hvorfor vi har trafikkregler, og hva som menes med å være
hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Gjennom faget skal elevene motiveres til kommunikasjon og
samhandling i trafikken. Elevene skal kunne vurdere trafikkforhold og vite hva de bør gjøre for å unngå
ulykker. Faget skal gi kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker og livreddende førstehjelp.
Opplæringen skal oppmuntre elevene til å lære av sine erfaringer som trafikanter og til å være gode
rollemodeller for andre.
Skolen skal legge til rette for bred variasjon i metoder og ta i bruk forskjellige læringsarenaer. I valgfaget
trafikk er det naturlig at skolen samarbeider med etater og organisasjoner som er opptatt av samferdsel
og trafikksikkerhet. Deler av opplæringen må skje ute i trafikken, og den må legge til rette for praktisk
trening med klare regler og under forsvarlige forhold. Valgfaget trafikk skal ta utgangspunkt i elevenes
egne erfaringer som trafikanter, både som fotgjengere, syklister og passasjerer. Elevene kan vise sin
kompetanse gjennom demonstrasjoner, diskusjoner og presentasjoner.
Valgfaget henter hovedelementer fra naturfag, matematikk og kroppsøving og elementer fra samfunnsfag
og RLE.
Når vi legger inn trafikalt grunnkurs som del av et valgfag, gjelder følgende regler:
a) eleven går i niende eller høyere klassetrinn.
b) eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 økter herunder hele
førstehjelpsopplæringen.
c) undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.
Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk. Trafikalt grunnkurs er en del av hele valgfaget.
Faget består av mer enn det som settes som krav for trafikalt grunnkurs. Dersom det er flere enn 18
elever som ønsker faget, blir det foretatt loddtrekning. 10.trinnselever vil bli prioritert. NB! Bevis for
gjennomført Trafikalt grunnkurs skrives ikke ut før ved skoleårets slutt.

Informasjon om valgfagene som tilbys skoleåret 20/21 ved Åset skole:
Frist for å levere inn svarskjema er 25. mai 2020. Svarskjema leveres til kontaktlærer.

Informasjon om valgfagene som tilbys skoleåret 20/21 ved Åset skole:
Frist for å levere inn svarskjema er 25. mai 2020. Svarskjema leveres til kontaktlærer.

Svarskjema

________________________________
Elevens navn

Ønsker for å skoleåret 20/21:

Trafikk
Design Redesign
Innsats for andre
Produksjon av varer og tjenester
Natur, miljø og friluftsliv
Teknologi i praksis
Fysisk aktivitet og helse
Sett tall for prioritering, minst 3 fag.

___________________________________________________
Foresattes underskrift
Hvilket fag eleven får, vil bli informert om ved skolestart i august.
Riv av denne siden og lever til kontaktlærer innen 25. mai. Ved spørsmål ta kontakt.
Vennlig hilsen
Grethe Sundet Haugen
Inspektør ungdomstrinn, Åset skole.
97978086, grethe.sundet.haugen@afjord.kommune.no

