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VALGFAG VED HVU SKOLEÅRET 2020-2021 

Orientering til foresatte  

 
 

VALGFAG 

Mange foresatte kjenner «valgfag» fra egen skolegang. I mange år har 
valgfagene vært ute av ungdomsskolen, før de ble gjeninnført for noen år 
tilbake. 
 

Tidligere ble valgfagene utarbeidet lokalt, og det var stor variasjon mellom dem. 
Nå fastsettes valgfagene sentralt, og det foreligger sentralgitte læreplaner for 

hvert av dem. Ytterligere informasjon om valgfagene – inkludert læreplanene i 
de forskjellige fagene -  er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets hjemmside 

som du finner HER. 
Valgfag har ettårige læreplaner. Det betyr at hvert valgfag avsluttes etter et år. 
Neste år kan elevene velge på nytt. De kan da velge samme valgfag igjen, eller 

et helt nytt valgfag. Valgfaget skal vurderes som andre fag (med 
underveisvurdering og sluttvurdering i form av standpunktkarakter som føres på 

vitnemålet). Valgfagene er imidlertid ikke eksamensfag. Valgfag-gruppene er 
aldersblandet, og kan derfor bestå av elever fra alle tre årstrinn. 
 
 

Valgfag-tilbudet ved HVU skoleåret 2020-21 
Hvaler ungdomsskole tilbyr fem valgfag for nåværende 8.trinn (se neste side). 

Elevene kan i utgangspunktet velge fritt mellom disse fagene. Vi kommer til å 
be elevene velge tre valgfag, som henholdsvis «første-», «andre-» og «tredje-

ønske».  
 

 Størrelsesbegrensing på valgfaggruppene.                                                                                
De forskjellige valgfagene vil ha litt forskjellig maksimalgrense når det 

gjelder antall elever. Slik begrensning er blant annet knyttet til tilgang til 
teknisk utstyr. Om noen valgfag blir «overtegnet», må noen elever rykke et 

trinn ned på prioriteringslista si.  
 

 Bytte av valgfag 

Dersom man ønsker å bytte valgfag, MÅ dette skje før høstferien (uke 40). 
Dette er på grunn av at læreplanene for valgfagene er ett-årige. Det er kun 

anledning å bytte til valgfag som har ledig plass i forhold til gruppestørrelse. 
Søknad om bytte sendes kontaktlærer. 

 

 

 

 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/


 

 
Vi ønsker at elevene og foresatte på 8.trinn velger valgfag med frist 

tirsdag 25.08.2020. Valget gjøres digitalt i Vigilo. Elever som ikke leverer 
valgskjema innen fristen vil bli plassert på valgfaggruppe som har ledig 

kapasitet. 
 

 
Godt valg!  

 
 

Mette Helgesen 
Rektor 
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Design og redesign 

Lærer: Live Mordal 

 

 

  

 Programmering/Koding 

Lærer: Silje Lie 

 

 

Natur, miljø og 

friluftsliv  

(2 grupper) 

Lærer: Sjur Dolve 

Lærer: Rolf Stigen 

  

 
 

Sal og scene 

Lærer: Geir Pedersen 

 

Medier og informasjon 

Lærer: Ole-Fabian 

Tindlund 

 

 

 

 
 

http://www.udir.no/kl06/DOR1-01/
http://www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/forsok/forsokslareplan-programmering-som-valgfag.pdf
http://www.udir.no/kl06/NMF1-01/
http://www.udir.no/kl06/NMF1-01/
http://www.udir.no/kl06/SOS1-01/

