SPYDEBERG KOMMUNE
22.08.18

Tilbud om fordypning, arbeidslivsfag eller språkfag skoleåret 2018/2019
Spydeberg ungdomsskole ønsker å tilby undervisning i følgende fag under forutsetning av at
det er mange nok elever som søker faget.
Norsk fordypning
Tysk
Fransk
Arbeidslivsfag
(skriv 1 og 2 bak første- og andreønsket. Hvis to er like interessante for deg, skriv 1 og 1).
Det er viktig å tenkte på at valget ditt kan ha konsekvenser for valgmulighetene om du velger
studieforberedende utdanningsprogram på videregående.
Vi gjør også oppmerksom på at valget gjøres for alle tre år på ungdomsskolen. Vi er åpne for
å kunne bytte fag innen november på 8.trinn. Faget tilbys under forutsetning av at mange nok
velger faget.

Arbeidslivsfag
• Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet skal bidra til at elevene får kjennskap til fag- og
yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra forskjellige yrker som
produserer varer og tjenester.
• Opplæringen skal legge grunnlaget for gode arbeidsvaner og fremme evnen til samarbeid.
• Elevene skal gjennomføre arbeidsoppdrag fra planlegging til ferdigstilling av tjenester og
produkter.
• Arbeidslivsfag skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og
opplevelse av mestring.

Fransk og tysk
Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke
og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det at man snakker om andres
levemåter,livssyn, verdier og kulturer.
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Hvis du skal begynne på et studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole,
kan det få konsekvenser hvis du ikke har fremmedspråk på ungdomsskolen. Da må du ha
fremmedspråk i tre år, i stedet for to år og dermed færre timer til valg av programfag.
Norsk fordypning
Fordypning i norsk skal gi mulighet til å utforske tekster fra ulike emneområder og inspirere
til praktisk og kreativ språkbruk. Et vidt spekter av tekster skal være utgangspunkt for
arbeidet med språk og tekst. Fordypning i norsk skal bidra til både lesing og tekstproduksjon
og være en arena for muntlig og skriftlig kommunikasjon gjennom bruk av ulike medier.
Faget skal også fremme innsikt i og kritisk vurdering av egen språkutvikling og
tekstkompetanse.
Ta gjerne kontakt med rådgiver, Heidi Stubberud,hvis dere har spørsmål.
Heidi Stubberud, telefon: 959 43 363 heidi.stubberud@spydeberg.kommune.no
Jeg har lest skrivet om fremmedspråk for 8. trinn. Leveres til kontaktlærer innen fredag
24.8.18.

Elev:____________________________________
Foresatte: _________________________________

MVH
Tiina Sørensen, rektor
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