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Informasjonsbrev til elever og foresatte i 8.klasse 2012-08-23 
 

 
Valgfag og avvik fra vanlig timeplan på tirsdager 
 
 
Som sikkert de fleste har fått med seg, innførte departementet nye valgfag i ungdomsskolen f.o.m. 
høsten 2012. Det er også bestemt at faget skal innføres trinnvis, slik at det inneværende skoleår 
bare gjelder de elevene som går i 8.klasse. Den nye ordningen innebærer at elevene i 8.klasse 
skal ha valgfag 2 t./uke, og at en av disse timene legges som en utvidelse av skoleuken med en 
time. På Sigdal ungdomsskole blir denne ekstra timen lagt til tirsdager. 
 

I løpet av sommerferien har kommunen jobbet med å løse de utfordringene dette medfører i forhold 
til skoleskyss. Det har vært viktig å prøve å få til en ordning som både er faglig og økonomisk 
forsvarlig. En egen ekstra skoleskyss til alle 8.klassingene på tirsdager ville blitt svært kostbart for 
kommunen. I kombinasjon med de ordinære rutebussene, vil det fortsatt innebære en merkostnad, 
men i langt mindre omfang. 
 

På bakgrunn av dette har skolen og kommunen kommet frem til følgende organisering av det nye 
valgfaget: 
 

- I periodene 20/8 - 19/10 og 3/5 - 21/6 vil elevene ikke ha valgfag. I denne perioden vil 
elevene slutte etter 5. time på tirsdager, og ta vanlig skolebuss hjem kl.1400. Elevene har 
fri fra skolen i disse 45 minuttene, og kan derfor oppholde seg der de måtte ønske i disse 
45 minuttene, men de kan selvfølgelig også oppholde seg i skolen/klasserommene, og vil 
derfor ha en god anledning til å jobbe med lekser eller annet skolearbeid mens de venter 
på bussen. 

  
(Det har for øvrig kommet forespørsel fra et av fotballagene til denne aldersgruppen, om de 
kan ha trening mellom 13.30 og 15.00 disse tirsdagene. Jeg ser nå om jeg kan få til en 
ordning med nettbuss som legger til rette for dette, slik at de elevene det gjelder kan ta 
15.30-bussen også disse dagene.) 

 

- I perioden 22/10 - 19/4 gjennomføres valgfagene med 3 timer/uke. Elevene vil i denne 
perioden være ferdige kl.15.25, og kan ta ordinær rutebuss hjem etter skoletid. De elevene 
som bor slik til har rett til videre skyss fra den ordinære skoleruta, får dette på vanlig måte. 

 
Selv om denne ordningen medfører en ulempe for elevene de tirsdagene de må vente litt på 
skolebussen, mener vi at dette er en god løsning både faglig og, organisatorisk. Valgfagene som 
skolen har valgt å satse på; Design og redesign, Fysisk aktivitet og helse, Teknologi i praksis, og 
Medier og informasjon, blir i hovedsak lagt opp med praktiske aktiviteter, og skal representere et 
velkomment avbrekk fra den teoretiske undervisningen. 
 

I det hele tatt tror jeg de nye valgfagene, slik de nå blir organisert, skal bli et fint nytt tilbud for 
elevene i 8.klasse. Den videre utformingen av valgfagene for 9. og 10.klasse vil bli klart i løpet av 
året som kommer. 
 
 

Jeg håper dette har oppklart en del misforståelser, og beklager at denne informasjonen ikke ble 
sendt ut første skoledag, slik det var planlagt! Har dere ytterligere spørsmål om valgfag eller 
skoleskyss, kan dere bare ta kontakt med meg på telefon eller på mail. 
 
 
 

Vennlig hilsen Stig Jørstad (rektor på Sigdal ungdomsskole)  


