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Valg av valgfag skoleåret 2018/2019
8., 9., og 10. trinn skal ha valgfag skoleåret 2018/2019. Faget har et omfang på 1,5 timer i
uka, og du kan velge nytt valgfag hvert år. Under finnes informasjon om de ulike valgfagene
som tilbys på Selsbakk skole. Skolen vil vurdere om det er hensiktsmessig å starte opp
valgfag som ønskes av svært få elever. Dette betyr at det ikke er sikkert at alle 8 valgfagene
som står oppført her vil starte opp i august.
FYSISK AKTIVITET OG HELSE
Elevene skal få delta i ulike fysiske aktiviteter ut fra sine egne forutsetninger.
De skal få delta i alternative lagidretter og individuelle idretter, samt andre typer
treningsaktiviteter. Elevene skal lære om hvordan fysisk aktivitet og kosthold påvirker egen helse
og vi vil fokusere på sunt og næringsrikt kosthold. Personlig planlegging og egenvurdering vil bli
viktig i faget.
TEKNOLOGI I PRAKSIS
Teknologi handler om å finne tekniske løsninger på praktiske problemer i hverdagen. Det
moderne samfunnet er avhengig av avansert teknologi.
Valgfaget teknologi i praksis skal handle om å planlegge, konstruere og framstille et produkt. Vi
skal gå fra ide til ferdig produkt, gjennom eget arbeid og samarbeid med andre.
Vi på Selsbakk skole kommer blant annet til å bruke Lego Mindstorms, design og produksjon av
radiostyrt båt / quadkopter samt andre mindre prosjekter som en del av undervisningen.
SAL OG SCENE
Et hovedmål er at elevene gjennom praktiske prosesser skaper og formidler ulike sceniske uttrykk
og produksjoner. Videre skal elevene kunne oppdage og utforske sine kreative evner fra idé til
praktisk gjennomføring og formidling.
På Selsbakk vil vi bruke dette valgfaget til sceneproduksjoner som musikal, teater, konserter, og
kanskje også til å lage film. Det blir muligheter for å opptre på scenen og å arbeide med lyd, lys,
kuliss og kostyme.
DESIGN OG REDESIGN
Valgfaget design og redesign legger til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og
mestring, og ivaretaking av håndverk og kulturarv. Dette skjer gjennom en designprosess der
praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter er sentrale, og som også medvirker til å utvikle
elevenes evne til å vurdere kvaliteten på eget arbeid, og slik bidra til egenutvikling og faglig
forståelse. På Selsbakk skole er dette et valgfag for dere som liker å jobbe med hendene i kunst og
håndverk, med forskjellige materialer og som er kreative og liker å skape nye ting.
NATUR OG MILJØ
I valgfaget natur og miljø deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og
som kan lære dem til å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at
elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære ”å
lese naturen”. Valgfaget er prosjekt- eller gruppebasert. Det omfatter et bredt spekter av
aktiviteter i naturen og faget skal gi praktiske erfaringer med natur og friluftsliv. Turer av ulik
varighet, fiske, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og
gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser står sentralt. Videre omfatter faget forståelse
av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og eventuelt kunne sette disse i sammenheng med globale
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utfordringer.
MEDIER OG INFORMASJON
Liker du å arbeide med bilder, lyd, film eller tekst? Da kan valgfaget Medier og informasjon være
noe for deg. I dette valgfaget skal elevene få utvikle sin kreativitet og skaperglede ved å lage egne
medieprodukter. Det krever at elevene klarer å arbeide selvstendig i lengre perioder da
arbeidsformen ofte er prosjekt. Eksempler på produkter kan blant annet være foto og
fotomontasjer, reklame- og informasjonsfilmer, lydreportasjer, og tekster til brosjyrer og
nettsider. Innholdet som blir produsert kan gjerne ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og
elevenes nærmiljø. Faget er lagt opp praktisk og variert. Gjennom bruk av ulike digitale verktøy,
skal eleven øve seg på å planlegge fra idéfase til ferdig produkt, samarbeide med andre om det
løpende arbeidet, bruke nettvett, og følge regler for personvern på Internett. Elevene vil jobbe
med både tekst, lyd, bilde og kombinasjoner av disse.
DEMOKRATI I PRAKSIS
Verken menneskerettigheter eller demokrati er en selvfølge. Store deler av verdens befolkning
lever i stater uten demokrati, og for disse er menneskerettighetene noe fjernt og uoppnåelig. Men
også i demokratier blir menneskerettighetene brutt. I dette faget vil vi diskutere politikk og
menneskerettigheter, få fram elevenes erfaringer og synspunkter, og gjøre dere i stand til å
komme med innspill i saker som angår dere. Du skal delta aktivt og engasjere deg i demokratiske
prosesser, og du skal få lære ulike diskusjonsteknikker. I løpet av året kan det bli en tur til
Eidsvollsbygningen – en av Norges mest kjente bygninger, hvor det formidles historien om 1814 og
demokratiutviklingen i landet, Stortinget eller Nobels Fredssenter. I tillegg kan det bli aktuelt å ha
ekskursjoner til rådhuset i Trondheim for å oppleve lokalpolitikk på nært hold. Dette faget egner
seg godt for de som tenker å gå videre med programfagene politikk og menneskerettigheter på
videregående skole (studiespesialisering).
INNSATS FOR ANDRE
Ønsker du å utgjøre en forskjell for andre i nærmiljøet? Her kan du være med å finne ut hvordan
man kan hjelpe andre. Dette kan for eksempel være å lage aktiviteter for medelever i friminutt,
eller arrangere noe for nærmiljøet. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å
være aktive deltakere i lokalsamfunnet. Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere
behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å
planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I arbeidet er det lagt til rette
for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal
bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping
er. Valgfaget innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis. Gjennom hele prosessen skal det
være vurderinger som sikrer at etiske retningslinjer blir ivaretatt.

