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Valgfag  

9.trinn og 10.trinn 

 

Borgheim Ungdomsskole 

Skoleåret 2018-19 
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Valgfag ved Borgheim Ungdomsskole skoleåret 2018-19 

Det er på tide å velge valgfag for neste skoleår. Du skal velge to fag 

du synes er interessante ved å sette opp et 1.valg og et 2.valg. Du vil 

få ett av disse valgfagene neste skoleår. Derfor er det viktig at du 

tenker grundig gjennom hvilke fag som er aktuelle for deg, og leser 

fagbeskrivelsene godt. Du må tenke på hva som vil passe best akkurat 

for deg, og ikke hva vennene dine velger. Vi innvilger IKKE bytter 

etter at valgfagene har startet opp. Det du velger nå, velger du altså 

for hele neste skoleår. 

 

Vi setter i gang en eller to grupper på hvert valgfag avhengig av hvor 

mange elever som velger faget. Det kan også hende at noen valgfag 

ikke settes i gang dersom det er for få søkere. Hvis vi ikke setter i 

gang noen av de fagene du har valgt, vil vi ta en prat med deg.  

 

Selve valget skal foregå elektronisk i valgmodulen. Du vil få mer 

informasjon om denne tirsdag 22. mai.  

Frist for gjennomføring av valg er fredag 25.5. Innen denne 

datoen må du ha bestemt deg for hva du skal velge neste 

skoleår. 

 

Vi tilbyr følgende valgfag: 
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Design og Redesign (begge trinn) 

Design og redesign er et praktisk fag hvor du planlegger, designer og produserer et produkt. 

Designprosessen er en stor del av faget. I denne delen jobber du med idéfasen, du 

bearbeider ideene dine og vurderer ulike estetiske og funksjonelle løsninger. 

Faget har fokus på miljø og hvilken rolle du selv har i 

et forbrukersamfunn. Ved å lære om ulike materialer 

og lære ulike håndverksteknikker kan du få en større 

forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Du 

lærer hvilke konsekvenser bruk og misbruk av 

ressurser kan få for miljøet. 

I dette faget lager du et produkt. Oppgavene vil 

variere. I år syr 10. klasse sine egne klær etter 

mønster. 9. klasse smelter om gamle tinngjenstander 

til egendesignede lykkeamuletter. 

Produktene stilles gjerne ut på skolen. 
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Sal og Scene (begge trinn) 

Hvis du elsker å produsere musikk, jobbe med formidling av 

virkemidler, scenografi, teater, skrive manus, dans, synge, 

spille, eller alt på en gang, trenger du IKKE å lure på hvilket 

valgfag du skal velge: SAL & SCENE er faget for deg! Bli 

med på et kreativt og spennende skoleår der vi vil jobbe med 

prosjekter som: 

• Lage filmmusikk 

• Sette opp produksjoner i mange forskjellige kunstarter 

• Band 

• Kor 

 

Håper å møte DEG første valgfagtime i august! 

 

Vi ses! 
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Produksjon av varer og tjenester (begge trinn) 

I dette valgfaget vil elevene starte, drifte og avvikle en bedrift. Gjennom praktisk arbeid skal 

elevene gå grunnleggende erfaringer med entreprenørskap. De skal samarbeide om å etablere en 

virksomhet fra idè til ferdig produkt.  

Dette er et fag for deg som har en gründer i deg, og som kan jobbe målrettet og samtidig være 

kreativ. Du bør ha lyst til å selge ideer og produkter, og like å jobbe sammen med andre 

mennesker.  

Opplegget vil ligne på hverandre hvert år, så det er lurt å velge dette bare en gang.  

 

Målsetting i faget:  

o Identifisere behov for varer og tjenester på skolen, eller i lokalsamfunnet 

o Vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester, eller ved å 

videreutvikle de tilbudene som allerede eksisterer 

o Utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet 

 

Innholdet i faget 

o Utvikle en forretningsidé                

o Kartlegge behov 

o Nettverksbygging 

o Markedsføring 

o Salg 

o Budsjett og regnskap 

o Avvikling av bedrift 

o Samarbeid  

o Få lov til å være kreative      
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Fysisk aktivitet og helse (begge trinn) 

I dette faget skal elevene utvikle et reflektert og bevisst forhold til sammenhengene mellom 

fysisk aktivitet, kosthold og helse. Gjennom ulike aktiviteter skal elevene utfordre koordinative 

og fysiske ferdigheter, oftest i samarbeid med andre. Det er viktig å gjøre sitt beste, akseptere 

ulikhet, være oppmuntrende og samarbeidende overfor andre.  

Du som velger dette, bør like å tøye egne grenser, være fysisk aktiv og å være ute i naturen. Du 

må ha vilje til å samarbeide med andre, og oppmuntre og hjelpe andre elever. Du bør være 

opptatt av helsa di, og være interessert i å lære om sunne og gode matvaner.  

Fordi dette er et populært valgfag med et begrenset antall plasser, kan du ikke regne med å få 

dette valgfaget flere år.  

 

    

 

 

Arbeidsmåter og innhold i faget:  

• Friluftsliv 

• Lagidretter 

• Individuelle idretter 

• Diverse treningsaktiviteter 

• Få praktisk erfare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold 

• Lage enkle måltider 

• Diskutere og samtale med andre elever 
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Natur, miljø og friluftsliv (begge trinn) 

 

 

Valgfaget natur og miljø skal 

bidra til at elever får et nært og 

godt forhold til naturen, både 

som et sted å være, et sted å lære 

og et sted å høste. 

Gjennom valgfaget skal elevene 

erfare hvordan vi kan ta vare på 

naturen og miljøet ved å legge 

forholdene til rette for en 

bærekraftig utvikling. 

 

 

.  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwigprjeyY_SAhVBnywKHabVBTAQjRwIBw&url=http://www.mjotveitelven.net/2013_07_09_archive.html&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNHD8yFGCx6qsDsYacmb3iSNrZeeog&ust=1487161290539062&cad=rjt
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtJHHzo_SAhVBkSwKHfloAFIQjRwIBw&url=http://hross.dk/Megin2007/index.htm&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNFPyOpYhcSwRpfpnP7559lxskGosw&ust=1487162574027008
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Internasjonalt samarbeid (bare 10.trinn) 

 

I dette valgfaget får du mulighet til å kommunisere med ungdommer i andre land, om blant annet 

sport, underholdning, miljø, livssyn, konflikter, fredsarbeid eller kulturforståelse. Det vil være 

naturlig å bruke forskjellige kommunikasjonsformer, og å bruke internett til å formidle tekst, 

bilde, video eller lydfiler. 

            

 

Du som velger valgfaget internasjonalt samarbeid må være interessert i hvordan mennesker 

lever i andre deler av verden. Du må ikke være redd for å bruke engelsk som språk, eller andre 

fremmedspråk. Du må like å jobbe i prosjekter og samarbeide med andre, og  

 

Målsetninger i faget: 

• Etablere kontakt med ungdommer i 

andre land 

• Lære om andre land og kulturer 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsmåter i faget: 

• Kommunikasjon gjennom ulike kanaler 

på internett 

• Prosjektarbeid og presentasjoner, 

muntlig og skriftlig arbeid 
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Medier og informasjon  (bare 10.trinn) 

 

 

 

Dette valgfaget har to hovedområder:  

Redaksjonelt arbeid: Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold. Innsikt i 

redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i dialog med publikum. Bruk av regler for 

opphavsrett, kildebruk og personvern på Internett og i sosiale medier er viktige områder. Vi 

jobber mye med Årboka gjennom hele året.  

Produksjon og publisering. Produsere stoff for publisering på nett. Bruk av digiverktøy for å 

produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd. Innsikt i forholdet mellom 

utforming og budskap. Elevene får oppdrag (arbeidsoppgaver, råd, vurderingskriterier) via en 

klasseblogg (www.borgheimmedier.blogspot.no), samt at elevene har laget en egen blogg og 

linket til hverandre, for å dele stoff og å gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid. Noe av 

det vi har jobbet med publliseres i Borgheim Elevavis (http://borgheim.elevavis.no) 

  

http://www.borgheimmedier.blogspot.no/
http://borgheim.elevavis.no/
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Teknologi i praksis (bare 9.trinn) 

I dette valgfaget trenger du både kreative, praktisk håndlag og tekniske evner. Vi skal planlegge, 

bygge, teste ut, og finne ut av hvordan vi kan bruke teknologi i egne konstruksjoner.  

 

 

Målsetninger med faget:  

Undersøke 

• Undersøke teknologiske produkt, 

tekniske løsninger, funksjonalitet 

og design 

• Bruke verktøy og ulike materialer 

• Vurdere hvor brukervennlige noen 

produkter er 

Idéutvikling og produksjon 

• Finne ut hva produktene skal brukes til, og hva som da trengs 

• framstille produktet med passende materiale, komponenter, og funksjonelle teknologiske 

løsninger 

• bruke kunnskap om andre produkter i arbeidet med eget produkt 

• teste egne produkter og foreslå mulige forbedringer 
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Levende kulturarv  (begge trinn) 
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Hovedsatsingen på faget blir: 

- Spikking 

- Hekling 

- Norsk tradisjonsmat 

- Kjøkkenhage 

- Insektshotell 

Valgfaget for deg som liker å forme, 

dyrke og spise                                      
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Reiseliv (bare 9.trinn) 

           

Glad i å reise? 

Er du interessert i forskjellige kulturer? 

Er du flink til å planlegge? 

Velg Reiseliv! 

Vi lever i et globalt samfunn. Mer fritid og moderne transportmidler gjør det nå 

mulig og lettere å reise til nye destinasjoner. Samfunnet trenger derfor kreative 

mennesker som er bevisste på samfunnets behov, som vil gjøre sitt beste for å 

skape meningsfylte ferie- og fritidsaktiviteter for seg selv og andre, og som 

forstår hvordan ferie- og fritidsaktiviteter bidrar til å utvikle respekt, forståelse 

og toleranse for andre mennesker, kulturer og livsstil. 

Oversikt:  

• presentere de ulike kulturelle egenskapene til den valgte destinasjonen 

• vurdere og velg destinasjoner og ferieaktiviteter som passer for ulike 

målgrupper 

• presentere reisemål eller ferieopplegg til andre ved hjelp av tekst, bilder, film 

og lyd 

• beregning av kostnader knyttet til reise og turisme i og til forskjellige 

destinasjoner i ulike valutaer 

• presentere destinasjoner og ferieplaner til andre, gjerne på ulike språk 


