
Informasjon fra rådgiver 

Faget «utdanningsvalg» 

Formål 

Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen 

og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut 

interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer 

kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse 

av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag 

for entreprenørskap.  

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i 

ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal 

gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal 

legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine 

valg.  

Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, 

både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred 

faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og 

arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og 

livslang læring. (http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/Hele/Formaal/ ) 

Timetall 

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.  

UNGDOMSTRINNET  

8.–10. årstrinn 113 timer 

  

På Bakkeløkka er timene fordelt slik: 

 

8 trinn: 22 timer (Bevisstgjøring og kartlegging av egen kompetanse, interesser, 

favorittfag og lignende). 

 

9 trinn: 70 timer (Kunnskap om ulike forhold rundt arbeidslivet) 

 

10 trinn: 22 timer (Forberedelser til valg av videre utdanning og karriere) 

 

 

 

http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/Hele/Formaal/


Miljøskapende arbeid 

 

På Bakkeløkka ønsker vi et godt miljø. Derfor underviser vi av og til litt utenom 

fagene, eller tverrfaglig.  

Vi har arbeidet med: «Aktiv elev/Aktiv voksen», politiet, ungdomskontakten og 

«flygende korps» , natteravnene, helsesøster og skolelegen, Thomas Koefoed fra 

Brustkollen skole og ressurssenter om grensesetting, « sette grenser.no »,  

« ungeogrus.no » , dansegruppa «Rebell», «SUSS» - legestudenter, vi har 

samarbeidet med videregående skole «helse- og oppvekstfag», fulgt «vær 

røykfri/fri» kampanjen, samt undervist i ulike fag rundt disse temaene. 

 

Skolen har «prinsipper for samvær» og «handlings- og holdningsplan mot 

mobbing» til evaluering jevnlig på ulike nivåer i organisasjonen.  

 

www.ung.no  

www.brydeg.no 

http://brukhue.com/  

 
 

Valgfag 

Fra og med skoleåret 2012/2013 har Kunnskapsdepartementet fastsatt 

læreplaner for åtte valgfag. 

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten 

til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene 

er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen. Noen av 

fagene skal være prosjektbaserte. Dette innebærer et arbeid med et tema som 

blir utviklet over kortere eller lengre tid, og som består av ulike faser, for 

eksempel idéfase, planlegging, gjennomføring/presentasjon og evaluering. 

På Bakkeløkka tilbyr vi valgfagene: 

 Fysisk aktivitet og helse http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Valgfag-

veiledninger/Veiledning-i-valgfaget-fysisk-aktivitet-og-helse1/  
 Medier og informasjon http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Valgfag-

veiledninger/Veiledning-i-valgfaget-medier-og-informasjon/  
 Produksjon av varer og tjenester http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-

lareplaner/Valgfag-veiledninger/Rettleiing-til-valfaget-produksjon-av-varer-og-tenester-/  
 Sal og scene  http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Valgfag-

veiledninger/Veiledning-i-valgfaget-sal-og-scene/  
 Teknologi i praksis http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Valgfag-

veiledninger/Rettleiing-i-valfaget-teknologi-i-praksis/ 
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Avgangselever 

 

I det siste året på ungdomsskolen starter fokuset på videre utdanning og 

karriere. 

Ved skolestart på 10 trinn, intensiveres 

forberedelsene/motivasjonen/utprøving/møtevirksomhet i forhold til 

videregående utdanning.  

Elever bevisstgjøres om dette i forveien. Faget ”Utdanningsvalg” har gjennom 

hele ungdomsskolen hatt som mål å gjøre den enkelte sikrere i sine valg. 

 

Ved skolestart er det et foreldremøte for alle (aug./sept.), hvor rådgiver gir 

generell informasjon. 

  

Fra etter høstferien vil rådgiver starte sin informasjon til elevene. Ta gjerne 

kontakt med rådgiver for individuell samtale. 

 

www.vilbli.no  

Det vil bli utprøving av utdanningsprogram, praksiskurs, på vgs. i uke 42 og 43. 

Eleven vil få tilbud om 2 dager ute. 

http://akershus.skoleogarbeidsliv.com/Login/  

 

Bakkeløkka ungdomsskole drar på utdannings- og yrkesmesse på UMB i Ås, og 

jobber med arbeidsheftet i forbindelse med dette. I dette heftet står også en 

oversikt over alle fylkeskommunale videregående skoler i Akershus med åpne 
dager.  

Videregående skoler kommer til Bakkeløkka for å informere elever på dagtid. 

Det vil bli arrangert et foreldremøte i sammenheng med hva elevene har mottatt 

av informasjon på kveldstid.  

Rådgiver kan utarbeide temadag, ”veien videre”.  

 

”Åpne dager” arrangeres på kveldstid av de fleste videregående skoler. Besøk til 

videregående skoler utover dette må avtales med kontaktlærer. 

 

I midten av januar får alle tilsendt brukernavn og passord fra ”Min-id”. 

 

Rådgiver gir informasjon om hvordan man skal søke på www.vigo.no  

 

Eleven har full råderett over sin egen søknad. Det vil si at søknaden er åpen for 

redigering av eleven frem til 1. mars. 

 

http://www.vilbli.no/
http://akershus.skoleogarbeidsliv.com/Login/
http://www.vigo.no/


1. februar er søknadsfrist både for søkere til særskilt prioritert 
utdanningsprogram, for søkere etter individuell vurdering og minoritetsspråklige 
søkere. 
1. mars er søknadsfrist for ordinære søkere. 

 

1. april er frist for intervju/audition for søkere til musikk, dans og drama, 

idrettsfag med fordypning golf, idrettsfag med fordypning alpint og idrettsfag 

med fordypning fotball (ved Ski videregående skole/Follo fotball). Her finner 

også opptaksprøver sted. 

 

Melding til skolene om utfall av særskilt søknader kommer så fort som mulig til 

grunnskolen. 

 

1. juni frist for endring/supplering av søknad. (1 mai - 1 juni). 

 

Frist for innlegging av forhåndssvar. 

 

ca. 11. juli. Melding om utfall av første inntak. 

 

ca. 18. juli. Svarfrist første inntak. 

 

ca. 2. august. Melding om utfall av andre inntak 

 

ca. 9. august svarfrist andre inntak. 

 

ca. 25. august. Skolestart. 

 

1.september ordinært inntak avsluttes.  

 

Linker: 
www.vilbli.no 

www.utdanning.no  

www.nesodden.vgs.no 

www.frogn.vgs.no 

www.aas.vgs.no 

www.vestby.vgs.no 

www.ski.vgs.no 

www.dromtorp.vgs.no 

www.roaldamundsen.vgs.no 

www.gjennestad.no (Internatskole) 

www.rvgs.no (Internatskole) 

www.tomb.no (Internatskole) 

www.uwc.org (Videregående skoler i utlandet) 
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Info om fremmedspråk/fordypningsfag fra rådgiver: 

Elevene på 8.trinn skal gjøre et valg av fremmedspråk/fordypningsfag rett før 

høstferien. Fremmedspråk defineres som spansk, fransk eller tysk. De som ikke 

velger fremmedspråk må velge engelsk fordypning. 

I denne forbindelse ønsker vi å orientere om følgende: 

Elever som velger yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole, er 

fritatt for fremmedspråk. Ungdomsskoleelever som tenker å gå i den retningen, 

kan derfor velge bort fremmedspråk på ungdomsskolen hvis interessen for 

språk ikke er tilstede. 

Alle elever på videregående skole som velger studieforberedende 

utdanningsprogram: Utdanningsprogram for studiespesialisering, 

utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans og 

drama, skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til 

fellesfag (obligatoriske fag). 

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram kan enten fortsette med 

det fremmedspråket de har hatt på ungdomstrinnet eller begynne med et 

nytt språk. 

I tillegg til den obligatoriske fremmedspråkundervisningen, kan elevene også 

velge fremmedspråk som programfag 3. året på videregående skole. 

 

 

 



Kravene til fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring (gjelder 

studieforberedende utdanningsprogram) kan oppfylles gjennom følgende 

alternativ: 

 

Gjennomført fremmedspråk (nivå 1) 

på ungdomsskolen 

Ikke gjennomført  

fremmedspråk  

på ungdomsskolen  

Alt 1: Fortsette med samme 

fremmedspråk på  

vgs. Med 113t 1. året og 112t 2. året. 

Avsluttes  

etter 2. året (nivå II). 

Alt 3: Må ha tre år med 

fremmedspråk  

på videregående skole,  

til sammen 113t + 112t + 140t = 

365t  

Alt 2: Begynne med et nytt fremmedspråk 

på 

Vgs. Og avslutter etter 2. året på nivå 1. 

Timetall:  

113t 1. året og 112t. 2.året. 

 

Dvs. at elevene har gjennomført 2  

fremmedspråk på nivå 1 – et fra  

ungdomsskolen og et fra videregående. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I forskrift for grunnskolen §1-8 står følgende: 

 

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller 

samisk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første 

semester på 8. trinn kan elevene i samråd med skolen ha mulighet til å gjøre 

omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et 

senere tidspunkt. Uansett når i løpet av ungdomstrinnet gjennomføres, skal 

eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i det nye faget og i forhold til 

fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn i læreplanen for dette. 

 

Vi har satt frist for bytte til før juleferien 

 

Ta kontakt med kontaktlærer om det er ønske om bytte. 

 

Vennlig hilsen rådgiver 

Mette Wold Johansen 

 

 

 

 

 

 


