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Års- og vurderingsplan
Innsats for andre
Selsbakk skole
9. og 10. trinn
Kompetansemål etter 10.årstrinn
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Kompetansemål
Planlegging
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
1. Kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
2. Kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
3. Planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
Praktisk arbeid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
4. Gjennomføre planlagt tiltak
5. Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
6. Presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører
Tidspunkt

Kompetansemål

Tema/ innhold

Lærestoff

Arbeidsmåter

Vurdering

August/
september

Hovedområde: Planlegging

Introduksjon til faget.
Hva er frivillig arbeid?
Hvorfor frivillig arbeid?

Planlegging:
Læreplanen i valgfaget
Innsats for andre.
Filmsnutter om frivillig
arbeid.
Elevenes
forkunnskaper om
frivillig arbeid.

Formulere mulige tiltak
skriftlig og muntlig.

Muntlig tilbakemelding

1.Kjenne til forutsetninger
som ligger til grunn for
frivillig arbeid.
2.Kartlegge behov for
frivillig arbeid i lokalmiljøet
i samarbeid med relevante
aktører.

Planlegging: Forslag til
tiltak i nærmiljøet.
Kartlegging av behov.

Felles samtale om
forventninger til faget.
Gruppearbeid/
-diskusjon
Filmsnutter.
Arbeidsoppgaver.
Foredrag.

Lekse: Komme fram til
et tiltak som kan
gjennomføres. Hva,
hvor og hvordan.
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September desember

Hovedområde: Planlegging
og praktisk arbeid:

Planlegging: Utarbeide
tiltak.
Hvilke tiltak kan settes
i gang?

Praktisk arbeid:
Erfaringer fra det
praktiske arbeidet
deles og diskuteres
Elevenes logger

4.Gjennomføre planlagt
tiltak

Arbeide med å
utarbeide beskrivelser
av tiltak.
Elevene fordeler seg på
grupper/ individuelt

5.Følge etiske retningslinjer
og tilpasse kommunikasjon
og samhandling til valgt
målgruppe

Praktisk arbeid:
Underveisevaluering
Behov for forbedringer/
forandringer?

Samtaler og
diskusjoner.

Starte opp et nytt
prosjekt.

Praktisk arbeid på valgt
sted med valgt
målgruppe.

3.Planlegge praktiske tiltak
som medfører sosial
verdiskaping for valgt
målgruppe

Praktisk arbeid på valgt
sted med valgt
målgruppe.

Observasjon i timene.

Føring av logg

Muntlig tilbakemelding.

Presentasjon av logg

Vurdering av logg.

Forberede presentasjon
av arbeidet.

Vurdering av rapport
fra frivillig arbeid skal
inneholde: Logg,
refleksjonsnotat, egen
og målgruppens
vurdering av arbeidet

Oppsummering.

6.Presentere og vurdere
det frivillige arbeidet ut fra
erfaringer og samhandling
med målgruppen og
relevante aktører
Januar - Mars

1.Kjenne til forutsetninger
som ligger til grunn for
frivillig arbeid.
2.Kartlegge behov for
frivillig arbeid i lokalmiljøet
i samarbeid med relevante
aktører.

Planlegging: Utarbeide
tiltak
Hvilke tiltak kan settes
i gang?
Arbeide med å

Føring av logg
Presentasjon av logg
Forberede presentasjon

Observasjon i felten.
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3.Planlegge praktiske tiltak
som medfører sosial
verdiskaping for valgt
målgruppe

utarbeide beskrivelser
av tiltak.

4.Gjennomføre planlagt
tiltak

av arbeidet.
Samtaler og
diskusjoner.
Oppsummering.

5.Følge etiske retningslinjer
og tilpasse kommunikasjon
og samhandling til valgt
målgruppe
April

Mai/ juni

6.Presentere og vurdere
det frivillige arbeidet ut fra
erfaringer og samhandling
med målgruppen og
relevante aktører

Avslutte praktisk
arbeid med
presentasjon

Tentamen- og eksamensperiode

