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Valgfag 

Når du starter på 8. trinn, skal du i gjennomsnitt ha 1,5 time (90 minutter) valgfag hver uke. Vi har valgfag 

på mandager. Enkelte fag trenger ofte lengre tid enn 90 minutter. Man kan da f.eks. jobbe dobbelt så lenge 

den ene mandagen, og avspasere neste mandag.  

 

Vikhammer ungdomsskole tilbyr valg mellom 8 ulike valgfag på 8. trinn skoleåret 2017-2018.  

NB! Det forutsettes et visst antall søkere i fagene for å starte opp, og mest sannsynlig vil det bli færre enn 

8 fag som starter opp. Derfor vil prioritering av ønskene dine være viktig!  

 

Dette er fagene du kan velge mellom 

1. Sal og scene 

2. Design og redesign 

3. Natur, miljø og friluftsliv 

4. Produksjon av varer og tjenester 

5. Medier og informasjon 

6. Fysisk aktivitet og helse 

7. Innsats for andre 

8. Teknologi i praksis 

 

Elevene får 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 ett, to eller tre ulike 

valgfag. Hvis eleven har hatt ett valgfag gjennom tre år får han/hun en standpunktkarakter som viser 

kompetansen han/hun har på slutten av 10. trinn. Hvis eleven har hatt tre ulike valgfag, vil han/hun få 3 

standpunktkarakterer. Alle standpunktkarakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et 

gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. Elevene har rett til et valgfag, men de har 

ikke rett til et bestemt valgfag. Det betyr at elevene må gjennomføre valg hvert år.  

Oppstart av valgfag skjer mandag i uke 35/36. På mandager vil inndelingen av skoledagen se litt 

annerledes ut enn øvrige dager; friminuttet mellom kl. 13 og 13.15 utgår og skolen slutter kl. 14.30. Det 

betyr at elever som trenger skoleskyss benytter seg av det ordinære tilbudet (buss 14.40). Elever og 

foresatte må sette seg inn i de ulike valgfagene som skolen tilbyr og sette opp en prioritert rekkefølge 

(fra 1. til 8. ønske) på de ulike valgfagene innen fredag 19. mai. Dette gjøres på skjema bakerst i dette 

heftet. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe! 

Mvh. Bodil F. Westby (bodil.westby@malvik.kommune.no) 



VALGFAGET 

Design og redesign 
Valgfaget omhandler hovedområdene designprosessen og produkt. 

Designprosessen: Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med 
utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I 
designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, 
samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også 
vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 
bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 
miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 beskrive ulike løsningsalternativer 

Produkt: Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap 
og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for 
miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere 
bruksgjenstander eller kunstprodukt 

 utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og 
samfunnsperspektiv 

PLAN FOR VALGFAGET DESIGN OG REDESIGN VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE: 

I design og redesign skal vi jobbe med ulike produkter og teknikker. Dette kan være ulike 

maleteknikker, søm og brodering og småsnekring. 

Dette er et fag som passer for både jenter og gutter. Du bør være kreativ, men også åpen for 

veiledning og for å lære deg nye teknikker. 

 Du må være forberedt på å ta med seg små bruksting hjemmefra som kan redesignes. Eksempler 

på dette kan være: krakker, små hyller, ødelagte høytalere, nattbord, kakebokser, kopper og fat, 

gamle broderier, klær, tøysko, vesker, sykkelslanger etc.  

Faglærer bestemmer rammene for oppgaver, og dere må være åpne for forskjellige 

arbeidsmetoder og prosjekter. Design og redesign har et mål om at vi gjennom faget kan jobbe 

tett med virksomheter som arbeider med gjenbruk i nærområdet. 

 

 



VALGFAGET 

Natur, miljø og friluftsliv 
Valgfaget omhandler hovedområdene friluftsliv og miljø. 

Friluftsliv: Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske 
erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst, høsting, 
dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende regler for bruk av 
natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på 
naturens ressurser i form av matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og 
naturopplevelsen.  
 
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 
ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt 
i ulike typer natur og værforhold  

 gjøre veloverveide valg av rute og leirplass  

 dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene  

 forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske regulerer 

Miljø: Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte ressursene på 
en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, 
og kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer. 
 
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig 
forvaltning av ressursene  

 utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer til 
endringene  

 forslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer  

PLAN FOR VALGFAGET NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV VED VIKHAMMER 

UNGDOMSSKOLE:  

Faget passer for de som er interessert i friluftsliv og miljø. 

Vi vil i dette faget ha et stort fokus på å være ute i naturen, uansett årstid. 
Det vil bli lagt opp slik at flere av turene vil ha 4,5 timers varighet, disse vil 
senere bli avspasert. Merk at dette vil få betydning for skoleskyss. 

Vi vil i løpet av skoleåret prøve å gjennomføre en overnattingstur.  

 

Vi vil ha fokus på følgende: 

 Kart, kompass og navigasjon 

 Sanking, fisking og matlaging 

 Økosystem (skog, fjære og ferskvann) 

 Gjennomføre et miljøprosjekt i nærmiljøet 

 Allemannsretten og ferdsel i skog og mark 

 

 

Forutsetninger for elever som 
velger valgfaget:  
Det er en forutsetning at du er 
motivert til å være ute på tur hele 
året, uansett vær.  
 
Av utstyr må du ha sykkel og hjelm, 
egne ski og klær som passer til alle 
årstider. I tillegg må du kunne gå 
lange turer med egen sekk.  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QUzNTqYP0tn51M&tbnid=nicfL-SV-0Of3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tt.no/activity.php?ac_id%3D30163&ei=tKspUvvgLIiJ0AWLuoHwBg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGfhCAP9wjmuSceUIkjW862Pmw6UA&ust=1378549025452719


VALGFAGET 

Sal og scene 
 

Valgfaget omhandler hovedområdene å skape og formidle. 

Skape: Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske 
produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner 

 samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante 
tekniske løsninger  
 

Formidle: Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der 
målet er de gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også 
kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum. Ulike 
kunstneriske virkemidler er sentrale i hovedområdet. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 presentere en eller flere produksjoner for publikum 

 samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig 

 utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse 
 

PLAN FOR VALGFAGET SAL OG SCENE VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE:  

I valgfag sal og scene satser vi på større og mindre produksjoner som kan inneholde dans, drama 
og musikk/band. Elever som velger band, bør ha litt instrumenterfaring. 

Alle som velger faget må være forberedt til å bidra med noe på scenen (dans, drama, band) og må 
være med på de felles oppleggene som gruppa enes om. 

De som velger faget må være forberedt på å jobbe i bolker. Noen ganger kan det være aktuelt å 

jobbe lenger for så å avspasere andre dager. 

 

 

  

https://www.google.no/search?biw=1280&bih=878&tbm=isch&q=drama&revid=142191788


VALGFAGET 

Produksjon av varer og tjenester   
 
 

Valgfaget omhandler hovedområdene idéutvikling og produksjon. 

Idéutvikling: Prosessen fra å utvikle en forretningsidé til å etablere en virksomhet er sentralt i 
hovedområdet. Elevene skal identifisere behovene for varer og tjenester i lokalsamfunnet og 
vurdere hvordan de kan tilfredsstilles gjennom et nytt produkt, eller ved å videreutvikle et produkt 
som allerede eksisterer. 
 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

 identifisere behovene for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet 

 vurdere hvordan behova kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller ved å 
videreutvikle de som allerede eksisterer 

 utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet 

Produksjon: Hovedområdet handler om prosessen med å planlegge, produsere og markedsføre 
varene eller tjenestene fram til de kan leveres. Hovedområdet omfatter erfaring med å bruke 
lokale ressurser i tillegg til budsjettering og regnskap. 
 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

 planlegge, produsere, markedsføre og tilby ei vare eller tjeneste til ei definert 
målgruppe 

 sette opp et enkelt budsjett og et enkelt regnskap for arbeidet 

 utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en formålstjenlig måte 

 

PLAN FOR VALGFAGET PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER VED VIKHAMMER 

UNGDOMSSKOLE:  

Dette passer for deg som er kreativ, liker praktisk arbeid, er målrettet og selvstendig, god til å 
samarbeide og ta initiativ. Gjennom dette valgfaget skal du lære hvordan man starter opp en 
elevbedrift basert på en forretningsidé. Gruppa kan starte opp en eller flere bedrifter, ut i fra 
interesse, kompetanse og markedsbehov. Det bli aktuelt å bruke skolekjøkken og kunst og 
håndverk som produksjonslokale. Eventuelt overskudd fordeles til slutt på klassene. Elevene må 
regne med å bruke noen friminutt til salg av produkter, og enkelte skoledager kan bli utvidet. Merk 
at dette får betydning for skoleskyss.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NB6MZkhIrXhcSM&tbnid=Gv0Ngx9ffdZ09M:&ved=0CAUQjRw&url=http://matlyst.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id%3D24-50-1%26mpid%3D1928&ei=r6wpUuTZFom20wXeu4DADw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFBWIbQlRScYYFEL0Ms5JtObhVs5g&ust=1378549278053497


VALGFAGET 

Medier og informasjon 

Redaksjonelt arbeid: Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold og definere 
målgrupper er sentralt i hovedområdet. Innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i 
dialog med publikum inngår i hovedområdet. Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og 
personvern på Internett og i sosiale medier inngår også. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen 
 velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle 

målgrupper 
 samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen 
 bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier 

Produksjon og publisering: Hovedområdet omfatter å produsere ulike komponenter i 
sammensatte tekster for publisering på nett. Bruk av digiverktøy for å produsere, redigere og 
publisere bilde, tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Innsikt i forholdet mellom utforming 
og budskap hører til hovedområdet.  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte 
tekster med tekst, bilde, film og lyd 

 innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale 
 velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold 

PLAN FOR VALGFAGET MEDIER OG INFORMASJON VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE 

Tema vi antakelig vil jobbe med er: 

 film/filmsekvenser  

 avis  

 blogg  

 nyheter  

 reklame 

 fotografering 

 musikkvideo 

 layout 

Vi vil prøve å få til et samarbeid med Bladet og lokale medier, samt prøve å få besøk av elever fra 
videregående skole programfag media. Vi har mobilbegrenset skole, men i dette faget ber vi 
elevene av og til om å bruke egne mobiltelefoner i undervisningen. 

 

 

http://www.udir.no/kl06/MOI1-01/Kompetansemaal/?arst=372029334&kmsn=-25160438
http://www.udir.no/kl06/MOI1-01/Kompetansemaal/?arst=372029334&kmsn=-25160438


VALGFAGET 

Fysisk aktivitet og helse 
Valgfaget omhandler hovedområdene fysisk aktivitet og kosthold og helse 

Fysisk aktivitet: Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye 
aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve 
glede og mestring. Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor flere ulike 
bevegelsesmiljøer. Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative treningsformer 
som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktivitet 
 
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 

- delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og 
fysiske ferdigheter 

- gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever 
- samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede 

Kosthold og helse: Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med 
sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. 
Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom 
fysisk aktivitet, kosthold og helse. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 
- planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg 
- lage enkle og ernæringsmessige gode måltider 

 

PLAN FOR VALGFAGET FYSISK AKTIVITET OG HELSE VED VIKHAMMER 

UNGDOMSSKOLE:  

 

Dette er faget for de som liker å være i aktivitet. Vi er både inne og ute, men i vinterhalvåret er vi 
mest i Malvikhallen. Vi prøver å være innom flest mulig idretter, og i 2017/2018 har vi en 
målsetting om å knytte til oss kontakter fra mindre idretter som tradisjonelt ikke er så vanlig i 
Malvik. 

Faget har også et hovedområde der de får opplæring om kosthold og helse. Her blir det litt teori 
sammen med praksis. 

 

 

  

 



VALGFAGET 

Innsats for andre        

Valgfaget omhandler hovedområdene planlegging og praktisk arbeid. 

Planlegging: Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til 
grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig 
arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet og planlegging av tiltak som bidrar til 
sosial verdiskaping for en valgt målgruppe 

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: Hovedområdet innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis, og delta på de 
arenaene der aktiviteten til vanlig utføres. Det omfatter også trening i kommunikasjon og 
samhandling med valgt målgruppe. Gjennom hele prosessen skal det være vurderinger som sikrer 
at etiske retningslinjer blir ivaretatt. Videre innebærer hovedområdet presentasjon og vurdering av 
prosessen for å oppnå en helhetlig forståelse, fra kartleggingen og fram til tiltaket er gjennomført. 

Mål for opplæringa 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 

 

PLAN FOR VALGFAGET INNSATS FOR ANDRE VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE:  

Dette valgfaget er, som navnet sier, for deg som vil gjøre en innsats for andre. Arbeidsoppgavene 
kan være mangfoldige, og må planlegges og gjennomføres. Arbeidsoppgavene kan dreie seg om 
arbeid i barnehage/sfo, eldresenter/helsetun og for frivillige organisasjoner. Det kan også dreie 
seg om å samle inn penger eller utstyr som gis til et veldedig formål, eller å hjelpe eldre/syke med 
praktiske gjøremål som handling, lufting av hund og hagearbeid. 

Hvis du velger dette faget, må du være forberedt på å jobbe litt lengre 
dager over en lengre periode. Deretter får du avspasering i valgfagtiden 
tilsvarende det du har jobbet overtid. Arbeidsdagen varer til ca. kl. 16. 
Vær oppmerksom på at dette kan medføre at den som har rett til 
skoleskyss, må skaffe skyss selv. 

Velger man dette valgfaget, får elevene en opplevelse av at det å hjelpe 
andre kan være til stor glede, både for den som mottar hjelp og den som 
gir.  
  



VALGFAGET 

Teknologi i praksis 

Valgfaget Teknologi i praksis omhandler hovedområdene Undersøkinger og Ideutvikling og 
produksjon. 

I valgfaget skal elevene velge tema fra teknologiske emner og undersøke, planlegge, konstruere og 
fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. Gjennom 
arbeidet med valgfaget skal elevene utvikle teknologiske kunnskaper og forståelse for design av 
ulike produkter. I framstillinga av gjenstandene inngår det å velge og å arbeide med materialer, 
utstyr, verktøy, komponenter og teknikker, vurdere produktene og å bli kjent med 
produksjonsprosesser. I arbeidet kan det òg inngå dokumentasjons- og refleksjonsoppgaver. 

Undersøkinger: Hovedområdet handler om hvordan teknologiske produkter er konstruerte og 
virker, hvilke prosesser som inngår i utvikling og bruk, og hvilke behov produktene dekker. 
Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi innår i hovedområdet, i tillegg til helse, miljø og 
sikkerhet (HMS). Kunnskap om hvordan teknologien bygger på noen grunnleggende prinsipper, og 
hvordan ny teknologi bygger på tidligere erfaringer, hører også med til hovedområdet.  
Dette hovedområdet handler om bruke nysgjerrigheten sin og om å skaffe seg kunnskaper og 
forståelse ved å undersøke ulike teknologiske produkter.  

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 undersøke teknologiske produkter og de valgene som er gjort med tanke på bruk, tekniske 
løsninger, funksjonalitet og design 

 demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy 

 vurdere teknologiske produkter ut fra brukertilpasning, HMS-krav og miljøtilpasning 

Ideutvikling: Hovedområdet omfatter planlegging, fremstilling og utprøving av egne produkter og 
konstruksjoner. Planer for fremstilling og utprøving av egne produkter og konstruksjoner bygger på 
kravspesifikasjon.  

I utviklingsfasen er kjennskap til design og virkemåte til andre produkter viktig. Diskusjon omkring 
ulike sider ved produktene er viktig i alle faser av produktutviklingen og kan også medvirke til å 
forbedre prosesser og produkt. 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 utvikle en realistisk kravspesifikasjon for et teknologisk produkt og beskrive hvilke behov 
produktet skal dekke 

 fremstille produktet med egne materialer, komponenter og funksjonelle teknologiske 
løsninger 

 bruke kunnskap om andre produkt i arbeidet med egne produkt 

 teste egne produkt og foreslå mulige forbedringer 

 

PLAN FOR VALGFAGET TEKNOLOGI I PRAKSIS VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE:  

Undervisningen kan ta utgangspunkt i et eller flere produkter, redskaper og hjelpemidler som 
elevene har tatt med hjemmefra – fra kjøkkenskuffa eller verktøyskapet. Det er også mulig for 
læreren å skaffe noen teknologiske produkter som kan «dissekeres» av elevene. Ved å undersøke 



virkemåte, valgt materiale, hva som er formålet osv., kan elevene få et innblikk i de funksjonene 
og prosessene som ligger i og bak hjelpemiddelet. Dette er verdifull innsikt for å hjelpe elevene i 
gang med egne ideer når de skal utvikle egne konstruksjoner og teknologiske produkter.  

I dette valgfaget kommer vi til å lage ulike teknologiske gjenstander som f.eks vannrakett, 

vannsølvarsler, vindmølle o.l. 

Vi satser på å få besøke NTNU og/eller en relevant bedrift som lager et teknologisk produkt. 

Elever som velger teknologi i praksis bør like å jobbe med hendene, like teknologi og ha en viss 
nysgjerrighet for teknologiske gjenstander. Det er en forutsetning at du kan jobbe målrettet og 
fokusert.   



VALGSKJEMA VALGFAG 8. TRINN 
 

ELEVENS 
NAVN 

 
 

 

Du skal prioritere fra 1. ønske (det du aller helst vil) og til 8. ønske (det du prioriterer 
lavest). Vi tar forbehold om at det er tilstrekkelig med søkere. Du kan ikke regne 
med å få 1. ønsket ditt – derfor vil det være svært viktig at du er helt sikker på dine 
prioriteringer. Du kan gjerne sette to fag som førsteprioritet, dersom det ikke har 
noen betydning for deg hvilket av disse to fagene du får.  

Det vil ikke være mulig å bytte valgfag underveis.  

 

VALGFAG PRIORITERING (1 – 8)  
Sal og scene  1)  2)  

Natur, miljø og friluftsliv  2)  
Design og redesign   

Produksjon av varer og tjenester   

Medier og informasjon  
Fysisk aktivitet og helse 2)  

Innsats for andre 2)  
Teknologi i praksis  

 

Merknader 

1. Sal og Scene. 
Det er ingen forutsetning, men hvis du har erfaring med noe av det under vil vi vite det:  
Kan bidra på: Dans   
  Drama   
  Band/sang  
 

2. Elever som velger Innsats for andre, Sal og Scene, Natur, miljø og friluftsliv eller Fysisk aktivitet og helse, må 
være forberedt på å ha utvidet skoledag noen torsdager. De vil da få kompensert dette med avspasering. 
Merk at dette vil ha betydning for busselever. 

Valgskjemaet må være levert til kontaktlærer på barneskolen innen fredag 19. 
mai.  

Ta kontakt med Vikhammer ungdomsskole hvis det er noe du lurer på. 

 

Signatur elev:  __________________________ 

Signatur foresatt:  __________________________ 


