OTTESTAD UNGDOMSSKOLE
Til elever og foreldre på 8. trinn, skoleåret 2014-15

INFORMASJON OM TILVALGSFAG
På ungdomsskolen står elevene ovenfor valget mellom opplæring i fremmedspråk (spansk,
fransk, tysk), fordypning engelsk, fordypning i norsk eller arbeidslivsfag.





Valget skal gjelde for 8.-10 klasse. Et eventuelt omvalg må gjøres i løpet av første
halvår i 8. klasse.
Timetallet er 2 timer /uke a 60 min i 3 år.
Karakter i 10. klasse teller ved opptak til videregående skole.
Faget kan bli trukket ut til lokalt gitt muntlig eksamen på 10.trinn.

Fremmedspråk
Når vi lærer andre språk, får vi muligheten til å komme i kontakt med andre mennesker og
kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan andre mennesker lever og tenker.
Språkkompetanse gir mulighet for deltagelse i internasjonale sammenhenger
og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og
hendelser. Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om på bruke
språket - lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I
tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter,
livssyn, verdier og kulturer.
Ved Ottestad ungdomsskole tilbyr vi språkene fransk, spansk og tysk
i skoleåret 2014-15.
For ytterligere informasjon om fremmedspråk se:
http://www.fremmedspraksenteret.no/ og http://www.sprakvalg.no

Engelsk fordypning
Fordypning i engelsk skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av språklig
og kulturell kompetanse i engelsk, et språk som på verdensbasis er
førstespråk for mange og andrespråk for stadig flere. Faget
skal bidra til større motivasjon og selvtillit for aktiv
språkbruk. Det vil bli arbeidet med grunnleggende
ferdigheter i engelsk og emner som støtter opp om det
ordinære engelskfaget.

Norsk fordypning
Fordypning i norsk skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av
kompetansen i faget. I undervisningen gjør en i større grad bruk av andre elementer enn i det
ordinære norskfaget, slik som; film, tegneserier, fordypning i selvvalgt skjønnlitteratur,
presentasjoner av emner med presentasjonsverktøy som powerpoint og photostory.

Arbeidslivsfag
Arbeidslivsfag er et praktisk alternativ til fremmedspråk og språklig
fordypning.
Elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring
tilpasset ungdomstrinnet . Noe av opplæringen vil også være
teoretisk når dette passer emner og aktiviteter. Det kan også
samarbeides med lokalt næringsliv. Det gis karakter i faget og
denne vil telle på lik linje med andre karakterer for opptak til
videregående opplæring, også for opptak til studieforberedende
utdanningsprogram i vgs.
Gruppestørrelsen kan maksimalt være 15 elever. Dersom flere
enn 15 elever velger faget vil utvelgelsen foregå ved loddtrening.
Ved Ottestad ungdomsskole vil arbeidslivsfag i hovedsak ha aktiviteter innenfor
utdanningsprogrammene ; naturbruk, helse og oppvekstfag, restaurant og matfag, bygg
og anleggsteknikk og design og håndverk.
Konsekvenser av valg
De som har en plan om å ta ett studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole
bør ha et annet fremmedspråk i tillegg til ordinær engelsk i ungdomsskolen. De som har hatt
fremmedspråk på ungdomsskolen kan enten fortsette med det samme på videregående eller
starte med en nytt språk. De vil da kunne avslutte språket etter 2. året på vgs. Dersom eleven
søker studieforberedende program og ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må
eleven ha dette språket over 3 år. Dette vil igjen redusere muligheten til å velge andre fag.
Dersom eleven velger en av de yrkesfaglige studieretningene er det ikke krav om annet
fremmedspråk enn ordinær engelsk.
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