ÅFJORD KOMMUNE
ÅSET SKOLE

Orientering til elever og foreldre/foresatte på 7. trinn

Fremmedspråk, fordypning , årbeidslivsfåg
Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i
engelsk ha opplæring i eit framandspråk til, språkleg fordjuping i engelsk,
norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget.
Når ein elev har valt anten framandspråk, fordjuping eller arbeidslivsfag,
skal eleven ha faget på heile ungdomstrinnet. Elevane kan i det første
halvåret likevel gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre
særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare
tidspunkt.

Alle skoler er forpliktet til å tilby opplæring i minst ett av de fire fremmedspråkene fransk,
spansk, tysk og russisk. Elevene på Åset kan velge tysk eller fransk som fremmedspråk i
ungdomsskolen. De som ikke ønsker å starte med et nytt fremmedspråk, kan velge
arbeidslivsfag eller fordypning i norsk eller matematikk. Gjennomføring av fagene vil være
avhengig av hvor mange som velger dem.
Når du har valgt et fag, skal du normalt ha dette i tre år. I løpet av første halvår på 8. trinn
kan du imidlertid gjøre om på valget i samråd med skolen. Bare når det er helt spesielle
grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt. I faget får du
standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. I tillegg kan du trekkes ut
til muntlig eksamen.

Konsekvenser for videregående skole:
Når du fullfører 10. årstrinn med fremmedspråk, og søker direkte til studieforberedende
utdanningsprogram kan du:



Fortsette på nivå II i det fremmedspråket du har hatt på ungdomsskolen over 2 år
Velge nivå I i et annet fremmedspråk du ikke har hatt tidligere over 2 år

For de som fullfører 10. årstrinn uten fremmedspråk, og søker direkte til
studieforberedende utdanningsprogram må du:


Velge fremmedspråk på nivå I og II over tre år. Det vil si at du får en stor jobb med å
innhente det de andre har med seg fra før.
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Elever som IKKE har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, har fremmedspråk i tre år på
videregående skole (nivå I og II). Siden elevene må ha faget i tre år, kan de bare velge to
programfag i stedet for tre på Vg3.
Hvis du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram, er det ikke noe krav til at du skal ha hatt
fremmedspråk i ungdomsskolen.
Elevene har fått orientering om fagene på skolen, og har hatt et «prøvetime» med tysk,
fransk og matematikk fordypning.
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SVARSKJEMA
Leveres kontaktlærer
senest fredag 21. april 2017
Prioriter fra 1 til 3 i rutene

Fransk …………………

Tysk……………………..
Arbeidslivsfag……….

Norsk fordypning….
Matematikk
fordypning
Valgene gjelder i utgangspunktet for 3 år.
Omvalg kan gjøres i løpet av første halvår (etter søknad).
Elevenes ønsker vil avgjøre hvilke av disse tilbudene som blir gjennomført.
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