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Valgfag 

H A N S TA D  B A R N E -  O G  U N G D O M S S K O L E  

INFORMASJON OM VALGFAG 

Elever på ungdomstrinnet skal ha opplæring i valgfag 90 minutter per uke både på 8., 9. og 10 årstrinn. 

Valg av valgfag gjelder for ett skoleår. Elevene kan ha det samme valgfaget på flere årstrinn, eller de 

kan velge nytt valgfag på hvert trinn. 

Valgfag har vurdering med karakter, og teller til inntak på videregående skole. Dersom eleven har 

samme fag alle tre år på ungdomsskolen, blir den siste karakteren man får i faget en standpunktkarakter. 

Har man forskjellige fag gjennom de tre årene på ungdomsskolen, regnes et gjennomsnitt av de 

avsluttende terminkarakterene i faget.  

 

HVORDAN VELGE? 

Du gjennomfører valget digitalt i Forms – lenke vil bli tildelt elevene, og lagt ut på klassens hjemmeside. 

Du må sette opp tre alternativer for valgfag i prioritert rekkefølge. Frist for å sende inn valg er 7. mai.  

 

Det er ni ulike valgfag, du finner dem beskrevet i dette heftet. Det er viktig å sette seg inn i hva faget 

går ut på, hva det vil kreve av deg og hvem det passer for. Tenk på hvilke interesser og forutsetninger du 

har når du skal velge.  

 

HVORDAN GJØRES TILDELINGEN? 

Du vil få innfridd ett av de tre valgene du har satt opp. På en del grupper vil det være begrensning på 

antall elever. I hvilken grad du får dine valg innfridd vil også begrenses av antall elever som ønsker de 

enkelte fagene, da skolen av pedagogiske og økonomiske hensyn ikke setter i gang små grupper. Merk 

deg derfor at du ikke er garantert førstevalget ditt.  

 

 

Merk: Det vil ikke bli gitt muligheter til bytte av valgfag i løpet av skoleåret, med 

mindre det foreligger særskilte grunner. 
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BESKRIVELSER AV FAGENE 

 

Programmering 

I valgfaget programmering skal du lære deg algoritmisk tenkning og forståelse av digital teknologi. Vi 

jobber praktisk med Scratch og Micro:bit, som er et blokkbasert programmeringsspråk Vi lærer hvordan 

en webside er bygd opp, hvordan vi kan lage dette selv, samt at vi er innom det tekstbaserte 

programmeringsspråket Python. Logikk og matematikk er sentrale ferdigheter innen dette faget. Vi 

forsøker oss på en praktisk tilnærming, med problemer som skal løses på forskjellige måter. 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv 

Undervisningen i dette faget vil foregå mye utendørs, både i skolens nærområde og på steder lengre 

unna. Målet er å skape turglede og lære om hvordan vi kan ta vare på naturen. Vi forflytter oss til fots, 

med sykkel eller ski. For å få til gode opplegg vil en god del av undervisningen legges i lengre bolker. 

Det vil si at det gjennomføres økter utover ordinær skoletid enkelte ganger, og at overtid for elevene 

avspaseres ved senere anledning.  

Det er ingen krav om å ha mye erfaring med friluftsliv, men en viktig forutsetning er at du er glad i være 

ute på tur, og tåler all slags vær. Eksempler på aktiviteter er jakt og fiske, isbading, sporløs ferdsel, lage 

mat ute, opplæring om ulike båltyper, kart-kompass og orientering, pilking.  

I dette faget er vi ute uansett vær! Vi forventer at elevene stiller med «klær-etter-vær», og at man 

planlegger og forbereder seg ut i fra aktivitet og værmelding. Skolen krever ikke at elever skal kjøpe inn 

diverse turutstyr, men man må kunne stille med sykkel/ski som er i god stand når dette blir aktuelt.  

I løpet av skoleåret vil det bli gjennomført en felles overnattingstur. I tillegg vil elevene få i oppgave å 

planlegge og gjennomføre to overnattingsturer på egenhånd.  
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Design og redesign 

I dette valgfaget får du prøve deg som designer. Design finnes overalt; taklampen, utseendet på mobilen 

din, stolen du sitter på og buksa du har på deg – det er noen som har utformet 

Rundt oss finnes det mange forskjellige gamle ting som vi ikke trenger å kaste, men heller gi dem et litt 

nytt utseende. Vi fokuserer mye på redesign, som betyr gjenbruk av for eksempel gamle produkter og 

klær. Kanskje kan ei gammel bukse bli til ei kul veske? Eller en tom flaske kan kanskje bli til en moderne 

lysestake? Her får du lov å være kreativ, bruke fantasien, tenke nytt og skape noe! 

I dette valgfaget får du også lære hvordan man kan bruke forskjellige teknikker i skapende arbeid. Vi 

jobber med ulike teknikker, materialer og verktøy, og du vil bli kjent med designprosessen fra a til å. 

Dette er et kunst- og håndverksfag, men kanskje på en litt ny og enda mer morsom måte. Faget passer 

godt for deg som liker å være kreativ og skape ting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medier og kommunikasjon 

Liker du å ta bilder eller skrive? Hender det at du ser på morsomme eller lærerike Tik-tok-videoer, eller 

at du følger en blogger? Kanskje du har en drøm om å bli Youtuber? På Hanstad skole er dette faget for 

deg som ønsker å jobbe med tekst, foto og film. Her kan du utforme og formidle forskjellige budskap for 

eksempel gjennom nettside, YouTube-kanal, blogg, (nett)avis og andre mediekanaler. Elevgruppa vil i stor 

grad være med og bestemme hva man skal lage og hvilke kanaler man vil ta i bruk. Eksempler på mulige 

produkter man kan lage er skoleavis og årbok for 10.trinn. 

I dette faget kan du lære å ta gode bilder og redigere disse, du kan lære å lage og klippe filmer og du 

kan jobbe med å skrive forskjellige tekster. Det vil bli både individuelt arbeid og mye jobbing i gruppe. 

Man vil kunne jobbe både som YouTube-er, blogger, skribent og journalist. Samtidig må man kunne jobbe 

i en redaksjon med ulike arbeidsoppgaver. Det blir også noe fokus på nettvett, bruk av sosiale medier og 

hvordan ivareta sitt eget og andres personvern som en del av faget. 
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Reiseliv 

På Hanstad skole er dette faget for deg som vil gjøre en rekke aktiviteter knyttet til reiselivet. Her kan du 

være med på å informere og markedsføre ulike reiselivstjenester, og gjennom dette øke formidlingsevnen 

din. Du kan for eksempel produsere brosjyrer, presentasjoner, opplevelser og utstillinger tilpasset ulike 

målgrupper.  

Du vil i tillegg få trening i å planlegge, sette opp budsjett og beregne kostnader ved forskjellige typer 

reiser i ulike valutaer både nasjonalt og globalt. I valgfaget skal du utforske og få innsikt i mulighetene 

som finnes i reiselivet lokalt. Faget skal synliggjøre hvordan reiselivet skaper arbeidsplasser og attraktive 

tjenester for både fastboende og turister. Du vil også lære om hvordan turismen påvirker natur og miljø. 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet og helse 

På Hanstad barne- og ungdomsskole er dette et fag der vi har fokus på å prøve 

mange ulike idretter og bevegelsesaktiviteter, alene og sammen med andre. Vi 

vektlegger basisferdigheter som kondisjon og styrke, og er derfor mye utendørs 

gjennom skoleåret. «Fysak» har også en del som handler om ernæring. I 

forbindelse med dette lager sunn mat enten ute på bål, eller inne på skolens 

kjøkken. Vi har også fokus på riktig kosthold i forbindelse med trening. Du vil få 

muligheten til å lære om treningsprinsipper, og lage ditt eget treningsopplegg. 

 

Innsats for andre 

Har du lyst til å skape en meningsfylt hverdag for andre? I valgfaget «Innsats for andre» lærer man om 

hva frivillig arbeid er. Elevene skal undersøke hvilke behov som finnes i lokalmiljøet for frivillig innsats, for 

deretter å planlegge og gjennomføre frivillig arbeid. Vi kan også samarbeide med Frivillighetssentralen, 

sykehjem, barnehager og annet.  

Aktuelle aktiviteter kan for eksempel være; leksehjelp, besøksvenn, aktivitetsleder, bistå folk som trenger 

it-hjelp, språkkafé eller drive med dugnadsarbeid. Faget kan også organiseres som elevbedrift etter 

modell fra Ungt entreprenørskap. Et eventuelt overskudd av elevbedriften vil gå til en organisasjon.  

 

  



Valgfag 

Side 5 

Produksjon for scene 

Spiller du et instrument, liker du å synge eller å danse? Kanskje du synes det er spennende med 

skuespill? Om du er en av dem som trives godt i musikktimene, eller som synes det er gøy med 

dramatisering - da er dette faget for deg!  

Produksjon for scene er et kreativt fag der du får mulighet til å utvikle og utfordre deg selv. Vi leker 

mye og øver på å være i fokus for at du skal bli trygg på å fremføre foran andre. Samarbeid og 

god stemning er en viktig del av faget – vi skal ha det gøy sammen!  

I dette faget kommer du til å delta i små og store forestillinger for scene, der du vil få lære om og 

prøve ut de ulike oppgavene som hører til i produksjonsprosessen.  

 

 

 

 

 

 

Teknologi og design 

I faget får du kunnskap om hvordan teknologi anvender naturens lover og hvordan ny teknologi bygger 

på erfaringer gjennom årtusener. I teknologi og design lærer du om og jobber med teknologi som finnes i 

samfunnet og i dagliglivet.  

Elevene skal arbeide med både digital og analog teknologi i faget. Her jobber du med prosjekter hvor 

du lærer å bruke verktøy, enkle programmeringsspråk og arbeidstegninger for å lage ulike produkter.  

Eksempler på elementer vi er innom: robot-teknologi (Lego Mindstorm), programmering (Scratch og 

micro:bit), "ubrukelig robot" og e-tekstil.  

Er du glad i teknologi og ser muligheter der andre seg utfordringer er dette faget for deg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


