Til deg som skal begynne på 8.trinn

Informasjon om valg av
fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag
Til høsten skal du begynne på ungdomsskolen. Da blir det karakterer i alle fag, og valgfag og språk/fordypning som
nye fag på timeplanen. Nå skal du velge om du ønsker fremmedspråk eller fordypning for alle årene på
ungdomsskolen. Valg av fremmedspråk gir deg muligheter når du starter på videregående skole. Men, det er ikke
alle som ønsker å begynne med et nytt språk – og da kan dere velge enten fordypning i matematikk eller
”Arbeidslivsfag”, der man arbeider mer praktisk og prøver ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.
Ekstraordinært våren 2020:
Ved normale omstendigheter ville inspektør og rådgiver vært tilstede i klassene, og på foreldrekvelden etter
leirskolen for å informere om valg av språk/fordypning. Det har også vært vanlig på Åset å ha en «prøvetime» i
språkfagene. Dessverre er ikke det mulig denne våren. Valget må alikevell tas, og både rådgiver og inspektør er
tilgjengelig på telefon og e-post dersom noen trenger mer informasjon. Vedlagt ligger informasjon om de ulike
fagene, samt en forklaring av konsekvense dersom man ikke velger fremmedspråk.
Når dere har bestemt dere skriver dere en vismamelding til inspektør med navn på eleven og hvilket fag eleven
ønsker. Eleven må velge minst tre fag med prioritering. Dersom det er få søkere til faget blir ikke faget opprettet.
Eks: Ola Nordmann ønsker 1: arbeidslivsfag. 2: Tysk 3: Fransk

Frist: torsdag 30. april 2020

Alle elever i ungdomsskolen skal ha opplæring i et fremmedspråk eller i en fordypning. På Åset skole kan vi neste
skoleår tilby:
-

Tysk
Fransk
Fordypning i matematikk
Arbeidslivsfag
•

Alle fagene er likestilte. Du får standpunktkarakter i fremmedspråk, fordypning eller i arbeidslivsfag våren i
10.trinn. Eksamensordningen er ikke klar pr. april 2020. Dette fordi læreplaner og fagene fornyes. Tidligere
har man kunne kommet opp i muntlig eksamen i fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag på våren i
10.trinn.

•

Karakteren du får vil telle ved inntak til videregående skole.

•

Valget du gjør før du begynner i 8.klasse, gjelder for alle de tre årene du går på ungdomsskolen. Hvis du
allikevel, i løpet av det første semester i 8. trinn, finner ut at du absolutt ikke mestrer faget du har valgt, kan
du søke om å få bytte fag. Siste frist for omvalg på Åset skole er 15. desember 2020. I særlige tilfeller kan
rektor innvilge dette seinere.

Hvilke konsekvenser har det for videregående opplæring om jeg velger fremmedspråk, fordypning i matematikk
eller arbeidslivsfag?
•

Hvis du fullfører 10.årstrinn med tysk og søker deg til et studieforberedende utdanningsprogram, kan du
fortsette med nivå II i dette språket, eller velge nivå I med et nytt fremmedspråk. I begge tilfeller vil du få to
år med dette faget på vgs.

•

Åfjord videregåendeskole tilbyr tysk II, fransk II, og fransk I. I tillegg tilbyr skolen spansk II, men dette
forutsetter spansk I på ungdomsskolen (spansk I tilbys ikke på Åset).

•

Hvis du fullfører 10.årstrinn uten fremmedspråk, og søker deg til et studieforberedende
utdanningsprogram må du velge et fremmedspråk på nivå I og II over tre år på vgs.

I det første tilfelle vil du få redusert timetallet til valgfrie programfag med 140 timer. Med andre ord betyr det at
«gevinsten» ved å velge fremmedspråk i ungdomsskolen får du når du er i videregående skole.
Hvis du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram er det ikke krav om fremmedspråk.
Her er kort informasjon om hver av fagene direkte hentet fra utdanningsdirektoratet sine sider:
Om fremmedspråk:
«Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og
legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en
globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt,
nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke
minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kunnskap om et samfunns språklige og kulturelle
mangfold gir verdifull innsikt i egen og andres bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene får kjennskap til ulike
identiteter, tenkemåter og verdier, uttrykksformer, tradisjoner og samfunnsforhold i områdene der språket snakkes.
Dette innebærer at elevene utvikler toleranse, og forståelse av at vår oppfatning av verden er kulturavhengig. Det å
lære et nytt språk, kunne kommunisere med andre og gjøre erfaringer fra kulturmøter, åpner for flere måter å tolke
verden på. En sentral del av språklæring er også å utforske og tenke kritisk over bruk av kilder, hjelpemidler og
læringsstrategier. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse av språklig og kulturelt mangfold. Gjennom faget skal
elevene få erfare at flerspråklighet er en ressurs både i skolen og ellers i samfunnet.»
Om Arbeidslivsfag:
«Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et
arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både
internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape
noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Arbeidslivsfag skal bidra til at elevene opplever at
praktiske og organisatoriske ferdigheter verdsettes og anerkjennes. Faget er en arena for å utforske og skape.
Elevene får anledning til å medvirke i arbeidsfellesskapet slik det er utviklet i vårt samfunnsliv og i våre demokratiske
arbeidslivstradisjoner. Praktisk arbeid som er godt planlagt og ledet, utvikler elevenes dømmekraft og evne til kritisk
tenkning. Gjennom å knytte miljøbevissthet til produksjon av varer og tjenester kan arbeidslivsfag bidra til at elevene
utvikler holdninger til natur og miljø.»

Om fordypning i matematikk:
«Fordypning i matematikk skal gi elevene mulighet til å utforske og oppdage matematiske sammenhenger i praktisk
og kreativt arbeid. Faget skal legge til rette for utforskende og oppdagende læringsaktiviteter som bidrar til at
elevene utvikler strategier for å bruke teknologi i utforsking og problemløsing. Faget skal bidra til at elevene kan
gjøre gode valg knyttet til eget liv, samfunn og arbeidsliv gjennom forståelse av statistikk og matematiske modeller.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kritisk tenkning i matematikk omfatter kritisk
vurdering av resonnementer og argumenter og kan ruste elevene til å gjøre egne valg og ta stilling til viktige
spørsmål i sitt eget liv og i samfunnet. Når elevene får tid til å tenke, reflektere, resonnere matematisk, stille
spørsmål og oppleve at faget er relevant, legger faget til rette for kreativitet og skapertrang. Matematikk skal bidra
til at elevene utvikler evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre gjennom utforsking og problemløsing, og
kan bidra til at elevene blir mer bevisste på egen læring. Når elevene får mulighet til å løse problemer og mestre
utfordringer på egen hånd, bidrar det til å utvikle utholdenhet og selvstendighet.»

Det finnes et hav av informasjon på internett, og bruk gjerne god tid på å finne ut mer om de ulike fagene. Vi vil tipse
om disse sidene for informasjon om fremmedspråk:
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/sprakvalg-infoark_ung_elev_bokmal_2016.pdf
http://www.sprakvalg.no/
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-av-fremmedsprak/a/029046

Lykke til med valget!
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