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• 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag

• Valgfag

• Arbeid med klassesammensetning

• Skolemiljø

• Ny skole

• Midlertidige lokaler

Agenda



Geir Bjerkestrand (leder)

FAU



Å arbeide jevnt og trutt fra første dag hjelper som regel veldig 

bra for alle!

Det er ikke alltid at elever får den læreren eller de 

klassekameratene de ønsker seg, men det gjelder likevel å 

være positiv.

Som foreldre er det alltid viktig å støtte sitt barn, og det er viktig 

å snakke positivt om skolen.

Skulle det oppstå problemer, ønsker vi at dere tar raskt kontakt 

med oss!  La oss sammen løse de utfordringer som måtte 

oppstå! 

Behovet for å følge opp er viktigere enn noen gang!



Skal jeg velge

2. FREMMEDSPRÅK?

• Fransk

• Spansk

• Tysk

SPRÅKLIG FORDYPNING ?

• Engelsk fordypning

• (Norsk fordypning)

ARBEIDSLIVFAG?

TRE SKOLETIMER HVER UKE PÅ 8. TRINN

Språk/språklig fordypning og 

arbeidslivsfag



• Alle fagene skal være likestilte fag og derfor være 

like krevende

• Fagene avsluttes med en standpunktkarakter

• Elevene kan trekkes ut til muntlig, lokalt gitt 

eksamen etter 10. trinn

• Karakteren teller ved inntak til videregående 

opplæring

• Elevene kan gjøre omvalg i spesielle tilfeller, og 

etter søknad, innen høstferien.

Generelt om de tre gruppene



Søknad om å bytte tilvalgsfag etter 8. trinn (dvs. på 9. og 10. trinn)
Det innvilges bytter bare ved særlige tilfeller. Omvalg kan vurderes, 
eventuelt foretas, dersom sykdom, skade eller dysfunksjon blir 
oppdaget etter første halvår. (Ref. Rundskriv F-03-2006 Innføring av 
Kunnskapsløftet – om fremmedspråk og Forskr. til Opplæringslova §
1-8.
I dette rundskrivet står det; ”Når en elev har valgt enten fremmedspråk 
eller fordypning i norsk eller engelsk, skal eleven normalt ha faget på 
hele ungdomstrinnet. I løpet av 1. semester på 8. trinn kan elevene i 
samråd med skolen ha mulighet til å gjøre omvalg. Når særlige 
hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere 
tidspunkt. Uansett når i løpet av ungdomstrinnet omvalget 
gjennomføres, skal eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i 
det nye faget og i forhold til fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn
i læreplanene for dette.

Bytte av språk og arbeidslivsfag



• Se skjemaet ”Valg av språk og arbeidslivsfag”

• Gruppestørrelser språk: Opp til 30 elever

• Gruppestørrelse arbeidslivsfag: Opp til maksimalt 

15 elever

• 8. trinn skoleåret 2018-19: Sannsynligvis fire 

språkgrupper og en gruppe i arbeidslivsfag

• Elevene garanteres ikke førstevalget

• Tildelt fag er klart til foreldremøtet onsdag 

06.06.18 kl. 1830.

Valg og tildeling av fag



• Fokus på muntlige ferdigheter (lytteøvelser, dialog, 

dramatiseringer, muntlige framføringer).

• Fokus på kultur gjennom film, sanger, 

dokumentarer, temaarbeid etc.

Generelt om språkene





• Hovedfokus på engelsktalende land (GB, USA, 

Australia)

• Sammenligning mellom de engelsktalende 

landene og Norge/Skandinavia

• Fokus på historie og kultur

Litt om språklig fordypning engelsk



8. trinn: Mat og restaurantfag

9. trinn: Byggfag

10. trinn: «Hybrid» media/bygg

KONKLUSJON: Velger en elev arbeidsliv, velger 

eleven «hele pakka»

Arbeidslivsfag over tre år



• Faget er et alternativ til fremmedspråk og norsk og engelsk fordypning. 
Elevene kan i 10.trinn trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. 

• Faget har to hovedområder: Utvikling av produkter og tjenester og 
yrkesetikk og arbeidsmiljø. Samtidig skal de grunnleggende ferdigheter
ivaretas.

• Har vært gjennom en utprøvingsperiode, men er nå et fast fagtilbud.

• Faget er ment for elever som ønsker større muligheter til praktisk arbeid og 
utprøving av yrkesfaglig opplæring. 

Mer om arbeidslivsfag



?
HUSK AT INNLEVERING AV SKJEMA TIL NÅVÆRENDE 

KONTAKTLÆRER ER FREDAG 27.04!!!

Noe dere vil spørre om



• Historikk

• Innføringa av ”Læreplanen av 2006” ny fag-og

timefordeling, bl.a. innføring av språkfag

• Ungdomstrinnet ble veldig teoretisert og resultatorientert

• Endring blant elevene: Motivasjonssvikt, skoletrøtte, økt 

fravær, frafall i videregående skole, «velferdssamfunnet 

med alle godene» etc.

• Erfaringer

Valgfag



Dette kommer som tillegg til den eksisterende ordning 

med 2. fremmedspråk (fransk, spansk, tysk), språklig 

fordypning (engelsk) og arbeidslivsfag

Viktig presisering



• 90 minutter/2 skoletimer à 45 minutter pr. uke i 

gjennomsnitt

• Skoleuka ble 30 minutter lenger enn «det 

opprinnelige»

• I praksis: Se forslag til ukeinndeling skoleåret 

2018-2019

• Klassens time/elevrådsarbeid ble borte

• En tok litt fra alle fag unntatt norsk og matematikk

Valgets omfang



• At det finnes en fagplan for alle valgfag, men at 

det her er rom for ganske vide tolkninger

• Elevene må vurderes med karakter

• Vi må tilby minimum to valgfag pr. trinn/elev  

Hva må vi som skole forholde oss til 

når det gjelder valgfag?



1. Produksjon av varer og tjenester

2. Innsats for andre

3. Fysisk aktivitet og helse

4. Demokrati i praksis

5. Sal og scene 1

6. Sal og scene 2

7. Natur, miljø og friluftsliv

www.udir.no

Hvilke fag kommer vi til å tilby?

http://www.udir.no/


Informasjon til elevene på besøkdagen onsdag 06.06

Utlevering av påmeldingsskjema

Elevene fyller ut tre ønsker

Vi gjør det vi kan for å få til at ett av ønskene blir imøtekommet, 

men vi garanterer ikke at vi får til dette

Leveringsfrist for skjema: til kontaktlærer på barneskolen 

fredag 08.06

Framdrift



• En elev kan velge nytt valgfag hvert år.

• Dette vil gi tre standpunktkarakterer på vitnemålet.

• Ved inntak til videregående skole blir det regnet ut 

et gjennomsnitt slik at det i praksis er en 

standpunktkarakter som teller

• Langsiktighet v humør/venner/lyst etc.

Vurdering



?

Noe dere vil spørre om?



Viser til Nes kommunes «Plan for overganger», revidert juni 

2016:

«Barneskolene setter elevene sammen i grupper. 

Gruppestørrelsen blir satt av ungdomsskolen. Deretter lager 

ungdomsskolen klasser av disse gruppene på bakgrunn av 

opplysninger de har om elevene».

«Det er viktig at foreldre og foresatte informeres grundig om 

hvilke kriterier som ligger til grunn for hvordan gruppene settes 

sammen».

Klassesammensetting



• Jenter – gutter

• Faglig nivå

• Skoletilhørighet

• Spesialundervisning

Kriterier for sammensetting av klasser



Vi gjennomfører overføringsmøter

Elevene kommer hit på besøk onsdag 06.06. Da 

gjøres klassene kjent (kan ha blitt gjort kjent på 

barneskolen)

Dere foreldre møter (forhåpentligvis) de nye 

kontaktlærerne på kvelden samme dag. (06.06 

kl.1830)

Seinere: Klassebytter kan bli aktuelt dersom det 

skulle vise seg at noe ikke fungerer.

Hvordan utvikler klasser seg?

Klassesammensetting



• Neskollen 58

• Skogbygda 19

• Fenstad 23

• Andre kommuner 3

• Til sammen ca. 103

• Dette gir 4 klasser med ca. 26 elever i hver klasse

Antall elever og klasser



Se egne foiler

Ny skole



Se egen foil

Midlertidige lokaler



Utvalg
Lærings-

kultur

Elev-

demokrati 

og med-

virkning 

Faglig 

utfordring 

Felles 

regler 

Trivsel
Mestring

Støtte fra 

lærer 
Motivasjon

Vurder-

ing for 

læring

Støtte 

hjemme-

fra 

Nes kommune 

(Høst 2017)

3.8

(3.6)

3.3

(3.2)

4.2

(4.3)

3.8

(3.8)

4.3

(4.3)

3.9

(3.9)

4.0

(4.0)

3.3

(3.3)

3.3

(3.2)

4.0

(4.1)

Nasjonalt - 10. 

trinn (Høst 

2017)

4.1

(4.1)

3.8

(3.8)

4.1

(4.1)

4.3

(4.3)

4.3

(4.4)

4.1

(4.1)

4.4

(4.4)

3.9

(4.0)

3.9

(3.9)

4.4

(4.4)

Akershus - 10. 

trinn (Høst 

2017)

4.1

(4.1)

3.8

(3.9)

4.1

(4.1)

4.2

(4.3)

4.3

(4.4)

4.1

(4.1)

4.4

(4.4)

4.0

(4.0)

3.9

(4.0)

4.4

(4.4)

Runni 

ungdomsskole 

- 10. trinn 

(Høst 2017)

3.8

(3.7)

3.2

(3.4)

4.3

(4.5)

3.9

(3.9)

4.1

(4.1)

3.9

(4.0)

3.9

(4.1)

3.3

(3.3)

3.1

(3.6)

4.1

(4.1)

Vormsund 

ungdomsskole 

- 10. trinn 

(Høst 2017)

3.6

(3.4)

3.5

(2.8)

4.1

(4.2)

3.8

(3.7)

4.1

(4.0)

3.8

(3.7)

4.0

(3.8)

3.4

(3.2)

3.2

(2.9)

4.0

(3.8)

Elevundersøkelsen

10. trinn 2017 (tall i parentes er fra høsten 2016) 



Elevundersøkelsen - mobbing

Utvalg 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Nes kommune 

(Høst 2017)

4.5 4.6 4.5 5.1 Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 2.8

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 3.9

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene? 3.8

Nasjonalt - 10. 

trinn (Høst 2017)

5.0 4.7 4.2 5.1 Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 5.6

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 3.8

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene? 3.1

Akershus - 10. 

trinn (Høst 2017)

4.5 4.6 4.5 5.1 Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 5.7

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 4.0

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene? 3.0

Runni 

ungdomsskole -

10. trinn (Høst 

2017)

4.3 5.0 8.5 7.0 Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 3.9

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 3.6

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene? 3.3

Vormsund 

ungdomsskole -

10. trinn (Høst 

2017)

7.5 7.3 4.0 4.1 Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? *

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 4.4

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene? 4.3



• Generell informasjon om skolen

• Nye klasser er klare

• Valgene om språk/arbeidslivsfag skal være klare

• Møte med de nye kontaktlærerne

• Valg av klassekontakter

Onsdag 06.06.18 


