
Til elever og foreldre på 7.trinn 
Et nytt fremmedspråk eller språklig fordypning? 

 
Når du starter på Selsbakk Skole, kan du, i tillegg til engelsk som er obligatorisk, velge ett nytt 
fremmedspråk, altså det vi kaller 2.fremmedspråk. Selsbakk skole tilbyr tysk eller spansk som 
2.fremmedspråk. Forutsetningen for å sette i gang undervisning i disse språkfagene er at det 
melder seg et tilstrekkelig antall elever.  Velger du ikke et av disse to, kan du i stedet velge språklig 
fordypning i engelsk. 
Mer informasjon om språkvalg kan du lese her: 
https://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/sprakvalg  
 
Link til valgskjema: https://forms.gle/ndBF7ysEfLQ38LjQA  
 

Konsekvenser av valget ditt i videregående skole: 
 
Det er to hovedretninger i videregående skole: 

1. Studieforberedende utdanningsprogram, som består av fem utdanningsprogram: 
Studiespesialiserende, Musikk, dans og drama, Idrettsfag, Medier og 
kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur . 

2. Yrkesfaglige utdanningsprogram, som består av åtte utdanningsprogram: Design og 
håndverk, Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, 
Helse og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk. 

 
Velger du studieforberedende retning i videregående skal du ha 2. fremmedspråk på 
videregående og da gjelder følgende regler: 

 
Læreplanen deler 2. fremmedspråktilbudet i to nivå:  

a) Nivå 1: begynneropplæring på ungdomstrinn eller på videregående skole  
b) Nivå 2: bygger på Nivå 1 fra ungdomstrinnet og tilbys bare på videregående skole. 

 
Følgende gjelder altså for deg når du søker videregående skole om tre år:  
 
A. Velger du å ta 2.fremmedspråk på ungdomsskolen dvs. for tre år, gjelder flg. i 

videregående skole (vgs): 
1. fortsetter du med samme fremmedspråk i videregående, begynner du på Nivå 2. Du 

er da ferdig etter andre året (vg2) og kan bruke 3. året (5 t/u) til fordypning i et 
annet fagområde. 

eller 
2.  du kan velge et nytt fremmedspråk på Nivå 1. (Altså, ikke fortsette med 

fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen). Velger du denne veien (A2), 
undervises du på Nivå 1 i 2 år og kan som A1, bruke 3. året (5t/u) til fordypning i et 
annet fagområde.  

 
B. Velger du ikke å ta 2.fremmedspråk på ungdomsskolen dvs. for tre år, gjelder flg.: 
       Du har bare ett valg og må velge fremmedspråk Nivå 1 over tre år på videregående. Det 
       vil si at timetallet (5 t/u) som du kunne brukt til fordypning i annet fagområde i vg3 (det  
       siste  året) går til fremmedspråk Nivå 1.  
 
     Oppsummert:  
➢ i A1 og A2 får du bruke 5 t/u til fordypning i et annet fagområde det 3. året. 
➢ i B må du bruke tredje året (5 t/u) til fremmedspråk 
➢ timer per uke: vg1 = 4 t/u; vg2 = 4 t/u; vg3 = 5 t/u 

https://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/sprakvalg
https://forms.gle/ndBF7ysEfLQ38LjQA


 

VALGFAG PÅ SELSBAKK SKOLE 
 
I skoleåret 2018/2019 har Selsbakk Skole tilbud om fire valgfag på 8.trinn. Elevene på 7.trinn vil få 
tilbud om 8 forskjellige valgfag, men skolen er ikke forpliktet til å sette i gang alle fagene. Antall 
søkere og lærerkrefter vil være avgjørende for hvilke fag som opprettes. Elevene skal derfor velge 
to valgfag i prioritert rekkefølge. Valget gjelder for 8.trinn. 
 
Informasjon om de ulike valgfagene og skjema for valg finner dere her: 
https://forms.gle/PFnPNPihhDMnS1BZ9 . Fristen for å legge inn ønske er fredag 12/4-2019.  

 
 

Omvalg ved Selsbakk skole 
 

Siden vi har erfaring med at enkelte elever angrer valg de tok, får de mulighet for omvalg: 
● I løpet av høstsemesteret i 8.klasse når det gjelder tilvalgsfag/språkfag  
● Innen høstferien når det gjelder valgfag.  

 
Dette forutsetter at det er plass i gruppa / skolen ser at det er pedagogisk forsvarlig. 
 
1) Vil du likevel ha fremmedspråk, får du det om det er ledig plass. Ved fastsettelse av  
   standpunktkarakter i 10. tas det ikke hensyn til at du mistet undervisning høsthalvåret i 8. 
2) Vil du bytte til annet fremmedspråk, må du selv `ta igjen` det du faglig har mistet  
   dette halvåret, og det må være ledig plass i klassen. 
3) Vil du slutte med fremmedspråket,  får du fordypning engelsk. Faget må være opprettet , og 
det må være ledig plass i gruppa. 
4) Vil du endre valgfag, gjør du dette i samråd med kontaktlærer/rådgiver og her også må det 
være pedagogisk forsvarlig / plass i gruppa. 
 
 
Hvis du ønsker omvalg, må du snakke med kontaktlæreren evt. rådgiveren din.  
Det kreves skriftlig melding fra foresatte. 

 
 

Kontaktinformasjon: 
 

Rådgiverne har ansvar for overføringen mellom barne- og ungdomsskolen. 
 
Aleksander Vold 72 54 57 63, Aleksander.Vold@ou.trondheim.kommune.no  
 
Kristin Ramberg 72 54 57 63, Kristin.Ramberg@ou.trondheim.kommune.no  
 
Skolens hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/selsbakk-skole/  
 
På hjemmesiden kan du bli noe kjent med hvordan skolen jobber.  
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