
 

 

Til nye elever og foresatte 
 
 

FREMMEDSPRÅK, ENGELSK FORDYPNING eller 
ARBEIDSLIVSFAG på ungdomsskolen? 
 
Etter sommeren skal du starte på ungdomsskolen og her må du gjøre et valg av 
fremmedspråk, engelsk fordypning eller arbeidslivsfag.  
 
Velger du å ta et nytt fremmedspråk, vil dette gi deg fordeler på videregående skole, MEN 
bare hvis du har tenkt å studere etter vgs. De som ønsker å gå yrkesfag (TIP, elektro, helse og 
oppvekst, osv.) og de som uansett ikke vil begynne med et nytt fremmedspråk, kan i stedet 
velge fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag (ALF). Neste skoleår tilbyr vi disse fagene: 
  

SPANSK/TYSK (Det er ikke sikkert vi klarer å tilby begge disse fagene!) 
 ENGELSK FORDYPNING  
 ARBEIDSLIVSFAG (ALF) 
                  

▪ I løpet av tiden på ungdomsskolen skal du ha 296 timer à 45 min. med et nytt 
fremmedspråk, språklig fordypning (engelsk) eller arbeidslivsfag (ALF). 
 

▪ Du får standpunktkarakter i fremmedspråk, fordypning i engelsk eller i arbeidslivsfag, 
og på våren i 10. klasse kan du bli trukket ut til muntlig eksamen. 
 

▪ Karakteren du får vil telle ved inntak til videregående skole. 
 

▪ Valget du gjør før du begynner i 8.klasse, gjelder for alle de tre årene du går på 
ungdomsskolen. Hvis du allikevel, i løpet av det første semester i 8. trinn, finner ut at du 
absolutt ikke mestrer faget du har valgt, kan du søke om å få bytte fag. I særlige tilfeller 
kan rektor innvilge dette seinere. 

 
Hvilke konsekvenser har det for videregående opplæring om jeg velger 
FREMMEDSPRÅK, ENGELSK FORDYPNING eller ALF? 

 

- Hvis du fullfører 10.årstrinn med tysk eller spansk og søker deg til et 
studieforberedende utdanningsprogram, kan du fortsette med nivå 2 i dette språket, 
eller velge nivå 1 med et nytt fremmedspråk. I begge tilfeller vil du få to år med dette 
faget på vgs. 
 

- Hvis du fullfører 10.årstrinn uten fremmedspråk, og søker deg til et 
studieforberedende utdanningsprogram må du velge et fremmedspråk på nivå 1 og 2 
over tre år på vgs. 

 

I det siste tilfellet vil du få redusert timetallet til valgfrie programfag med 140 timer. Med 
andre ord betyr det at «gevinsten» ved å velge fremmedspråk i ungdomsskolen får du når du 
er i videregående skole.  
 

Hvis du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram er det ikke krav om 2. fremmedspråk. 
 

 



 

 

Arbeidslivsfag på Sigdal ungdomsskole 
 
Arbeidslivfag er et alternativ til fremmedspråk og engelsk fordypning. Her får elevene 
praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at 
elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen 
og for eksterne oppdragsgivere. Arbeidslivsfag gir elevene mulighet til å glede seg over å 
kunne skape noe, samt at det legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med 
lokale bedrifter og videregående skoler. Gjennom faget skal elevene oppleve at praktiske og 
organisatoriske ferdigheter verdsettes og anerkjennes.  
 
På 8. trinn får elevene prøve forskjellige moduler fra de yrkesfaglige utdannings-
programmene på videregående skole. På 9. trinn jobber de både med oppdrag fra lokalt 
næringsliv og i tett samarbeid med Buskerud videregående skole. På 10. trinn hospiterer 
elevene deler av året i bedrift. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Har du/dere spørsmål til valg av fremmedspråk eller språklig fordypning - ta gjerne kontakt 
med skolen, enten på telefon 959 28 723 eller på e-post: 
jeanette.waersted@sigdal.kommune.no  

mailto:jeanette.waersted@sigdal.kommune.no


 

 

Valg av FREMMEDSPRÅK, ENGELSK FORDYPNING eller 
ARBEIDSLIVSFAG på Sigdal ungdomsskole 
 
 

Elevene i 7. klasse må i løpet av våren ta et valg av språkfag eller 
arbeidslivsfag på ungdomsskolen.  
 

Valg av fremmedspråk, engelsk fordypning eller arbeidslivsfag er i 
utgangspunktet et valg for alle tre årene på ungdomsskole. En elev 
kan allikevel få mulighet til å gjøre omvalg i løpet av første halvår i 8. 
klasse, hvis det er plass. Elever som vurderer dette, bør uansett først 
drøfte det med kontaktlærer eller faglærer før han/hun søker. 
 

Det blir gitt vurdering med karakter både i fremmedspråk, språklig 
fordypning og arbeidslivsfag. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole. Elevene kan 
også bli trukket ut til muntlig eksamen i faget ved avslutningen av 10. klasse. 
 

Dersom det er behov for mer informasjon, ta kontakt med rådgiver Jeanette Wærsted (tlf: 959 28 723) 
eller e-post jeanette.waersted@sigdal.kommune.no. Du kan også gå inn på skolens hjemmeside; 
http://www.sigdalungdomsskole.no for å finne mer informasjon om valg av fremmedspråk osv. 
 
 
 
Valg av fag 

Fyll ut skjemaet under i samarbeid med eleven. Merk av med tallet 1 for det faget eleven helst vil ha og 2 for 

det faget som eleven ønsker skal være andrevalget. 
 

 
 
 

❑ Tysk/Spansk (sett strek under det faget du helst vil ha) 

❑ Arbeidslivsfag 

❑ Engelsk fordypning 
 
 
 
Elevens navn: ______________________________________________________________ 
 
 
 

____________  _______________________________________________________ 
       (dato)     (foresattes underskrift) 
 
 
 
NB! Skjemaet må leveres ferdig utfylt til kontaktlæreren på barneskolen innen 3. juni! 

 

 

 

Prosjektgruppemøte, 8. september 
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