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Generelt om valgfag

• Fra 2012 ble valgfag innført på ungdomstrinnet som et ledd i å gjøre ungdomsskolen mer 
motiverende, praktisk og variert og å bidra til å utvikle elevenes forståelse av det å foreta valg.

• Skolene kan velge å tilby opptil 15 ulike valgfag, men må tilby minst to.

• Valgfag har 57 årstimer pr. år i alle tre trinnene på ungdomsskolen

• Det settes standpunktkarakter i valgfag etter 10. trinn

• Her er læreplaner for de ulike valgfagene: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fag/valgfag/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/valgfag/


Oversikt over hvor
mange skoler som
tilbyr de ulike
valgfagene



Organisering
av valgfag

• Her beskriver skolene
hvordan valgfagene
organiseres på sin skole

• Organiseringen tilpasses
forhold ved skolen og det 
enkelte valgfags egenart

• Marienlyst har en valgfagsuke
og Kjøsterud og Børresen har 
to valgfagsuker i året

I perioder har enkelte valgfag lengre økter enn 1,5 t/u. Timene med 

overtid avspaseres av elever og lærere i valgfagtiden senere.

Enkelte fag har lengre økter i perioder. Friluftsliv er på tur og med overnatting 

brukes selvfølgelig mer enn 1,5 timer. Lærere holder oversikt over årstimene.

To uker valgfag pr år - i tillegg har vi en dag "oppstart" før første valgfagsuke. Vi 

har og en halv dag midt mellom valgfagsukene hvor gruppene og lærerne 

planlegger kommende uke sammen.

Valgfagsuker for å få til dybdelæring samt mulighet til å ha Læring for livet på 

timeplanen. 

Aldersblandede grupper fra 8.-10.trinn, enkelte fag gjennomfører dobbelttimer 

enkelte uker med avspasering uken etter. 

Valgfagsdager spredt gjennom året og en hel sammenhengende uke

Ligger med 1,5 timer pr. uke. Ulike valgfag periodiserer ved behov. Valgfaget 

ligger på slutten av dagen, noe som gjør det mulig å ha lengre økter noen 

ganger og kortere da dette avspaseres. Valgfagene hos oss er aldersblandet 

og vi har god erfaring med det.

I enkelte av valgfagene f.eks fysiks aktivitet og helse er det i perioder 3 timer og 

0 timer annenhver uke. 


