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Valgfag og språklig fordypning skoleåret 2021-22 

Skoleåret 2021-22 tilbyr vi åtte ulike valgfag og seks språklige fordypningsfag for elevene som 

skal begynne på 8.trinn. Man ønsker seg fag ved å fylle ut forms.  

Lenke finner dere her: https://bit.ly/3wlNQoS  

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med ass.rektor Cathrine T. Thingnes på tlf 

23466202/ 92089964 eller på mail: cathrine.thingnes@ude.oslo.kommune.no  

Dette er de språklige fordypningsfagene:  

Tysk: Det mange grunner til å velge tysk! Tysk er ikke så vanskelig å lære. Mange ord ligner 

norsk og engelsk sånn at du får bruk for ferdighetene du allerede har til å lære deg tysk. Tysk er 

gøy å lære. Vi fokuserer på mange spennende temaer i timene, vi snakker sammen på tysk, leker 

med språket, bruker spill og kreativitet for å lære. Tyskland er det største landet i Europa. Er 

du interessert i politikk, klima og miljø, teknologi eller kanskje sport? Tyskland har masse av 

dette. Du vil lære mye om tysk kultur hvis du velger tysk neste skoleår. Tyskland og Norge 

samarbeider mye. Hvis du tenker å ha en spennende jobb i framtiden skal du ikke se bort fra at 

du får mye bruk for tyskferdighetene dine. Du får lett jobb med tysk på CVen! 

Fransk: Hvorfor skal du velge fransk? Det er GØY! Det er nyttig og et vakkert språk. Nr 2 i 

verden etter engelsk som fremmedspråk Nr 2 i EU som morsmål og fremmedspråk. Snakkes av 

ca 220 millioner mennesker i hele verden.  Du får flere jobbmuligheter mange steder i verden. 

Det er offisielt språk i mange organisasjoner.  Dere kan allerede mange ord som enten likner på 

norsk eller engelsk. Tenk deg at du reiser til et fransktalende land på ferie. Der kan du 

kommunisere på fransk med de du møter. Hadde ikke det vært spennende? Er dette noe du synes 

høres spennende ut? Da bør du velge fransk neste år! 

Spansk: Spansk er et verdensspråk med en lang historie. Det snakkes og er et offisielt språk i en 

rekke land verden. Spansk er det tredje mest snakket språket i verden og det er over 350 

millioner mennesker som har spansk som sitt morsmål og du kan høre at det snakkes spansk i 

alle kontinenter i verden. I løpet av tre år på Apalløkka lærer du å snakke om deg selv, din familie, 

dine venner og dine interesser. Du lærer å holde en samtale om hverdagslige ting, samt snakke 

om kulturen og de ulike dialektene i spansktalende land. Vi skal på en rekke mentale reiser til 

ulike spansktalende land der du vil få muligheten fordype deg i deres språk, musikk, mat, klima 

og mye mer. Hvem har ikke drømt å reise til et spansktalende land og kunne bestille mat og 
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drikke, spørre om veibeskrivelse, oppleve landets kultur, forstå musikken og ikke minst kunne 

briljere på deres eget morsmål? Er du motivert og har et ønske om å lære spansk, et 

verdensomspennende språk. Vel, da er det ikke noe å lure på. Meld deg på! Nos vemos en la clase 

de español       

Matematikk fordypning: I matematikk fordypning ser vi på matematikk i praktiske situasjoner 

fra mange forskjellige vinkler. Vi leter etter matematikk i hverdagen gjennom lage brettspill, 

gruble over matematiske gåter, konkurrere i «Stein, saks, papir», søke etter matematikk i 

dataspill og mye mer. Ønsker du å utforske og lære hvordan matematikk kan brukes til å 

undersøke reelle situasjoner, samt til å få ny og annerledes inngang til å lære matematikk? Da er 

matematikk fordypning språkfaget for deg. 

Engelsk fordypning: En av elevene på årets 8.trinn sa dette etter å ha hatt sin første 

fagsamtale i engelsk fordypning i høst: "Dette var jo veldig gøy og spennende og ikke skummelt i 

det hele tatt". I dette faget bruker vi engelsk som arbeidsspråk, samtidig som vi undersøker og 

utvikler selve språket. Vi jobber med fordypningsoppgaver over tid, der elevene selv velger tema 

innenfor "hovedtemaene". Vi har som mål å løfte språket fra å være et hverdagsspråk til et språk 

vi kan bruke til de forskjellige temaene vi fordyper oss i. Man kan velge dette faget om man kan 

mye eller lite engelsk, men man burde være interessert i å jobbe med og på engelsk både i timene 

og hjemme. Høres dette ut som om det kunne passe for deg? Da bør du velge engelsk fordypning! 

Norsk fordypning: I dette faget får du muligheten til å lære flere fagbegreper, og øve på de 

fagbegrepene som er aktuelle på ukeplanene hver uke. Du jobber med å få bedre struktur i 

muntlige og skriftlige tekster. Du får tid og hjelp til å forbedre leseferdighetene sine i alle fag og 

du får en trygg øvingsarena for å utvikle muntlige ferdigheter. Det er fag der elevene ofte får 

anledning til å være med og velge innholdet i større oppgaver vi skal jobbe med. I mange av 

oppgavene brukes ulike spill, leker og rollespill. Kanskje dette er akkurat det som passer for 

deg? 

Man ønsker seg tre av disse i prioritert rekkefølge og får ett av fagene. Dette faget har man alle 

tre år på ungdomsskolen. 
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Dette er valgfagene:  

Medier og kommunikasjon: Planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen 

fra idé til ferdig produkt er ivaretatt. Faget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i 

hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi. Faget skal styrke elevenes 

formidlingsferdigheter. I dette faget lager elevene film, avis, blogg, vlogg, tar bilder og 

redigerer. Her samarbeider vi også med Grow medielab på Ammerudklubben. En av lærerne som 

har dette faget, har sagt følgende: Dette er valgfaget for deg som drømmer om å lage spennende 

filmer og TV-sendinger, morsomme podkaster og bli en fremtidig YouTube-stjerne.       Gi meg 

mange nye elever! 

Produksjon for scene: Ønsker du å leke, danse, spille, snakke, synge, spille og kanskje jobbe 

med lys og lyd? Ja, da er faget "produksjon for scene" noe for deg! Her øver vi oss på å feile! Uten 

feiling blir det ingen fremskritt! Det er vårt motto! Det beste av alt er at vi skaper produkter 

sammen i fellesskap. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg! På produksjon for scene så 

jobber vi med å spille instrumenter i band, danse, og lage små teaterstykker og dramaer. Det er 

et veldig koselig og praktisk fag hvor vi har det mye moro sammen som gruppe. Har du et ønske 

om å jobbe mer med å lage musikk, film/teater eller danseforestillinger, så er dette valgfaget for 

deg. Velkommen til et aktivt og kreativt fag, vi ses neste år❤️ 

Teknologi og design: Hos oss kan du være med på å skape ulike produkter med fokus på 

teknologien bak. Vi programmerer, bygger ting med hendene, lager tegninger av produktene 

våre og gjennomfører tester for å forbedre tingene vi lager.  Kanskje blir du med på å bygge en 

modellbåt, programmere motoren for å prøvekjøre den på Vesletjern? Eller kanskje vil racerbilen 

du har bygget og programmert, bli med i Apalløkka Race 2021-22?  Har du en kreativ sjel i 
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magen og liker å løse utfordringer - da er teknologi og design noe for deg!  

 

Friluftsliv: I dette faget er det fokus på  å oppleve ulike aktiviteter i naturen og få praktiske 

erfaringer med natur, friluftsliv og naturbruk. Man har også fokus på det å utnytte og ta vare på 

naturens ressurser og miljøet og å utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Man ser også på 

miljøutfordringer i nærmiljøet. I dette faget bruker man skolen nærområde som utgangspunkt for 

turer. Det kan være gåtur, sykkeltur, fisketur, lage mat i skogen og oppleve gleden ved å få være 

med på dette og lære seg å kjenne og bruke naturen på en god måte. Kanskje blir det også 

overnattingstur i skogen sammen med de andre elevene i dette valgfaget?! Med skog og mark 

rett utenfor skoledøra, kan ikke forholdene være  

 

 

 

 

Fysisk aktivitet og helse: Dere skal velge fysisk aktivitet og helse fordi vi skal ha mange 

aktiviteter både inne og ute. På vinteren er vi på ski, skøyter, isfiske, alpint og mye mer, og på 

sommeren så padler vi kano og bader på Vesletjern og vi har mange morsomme leker/lagidretter 

på Greibanen. Vi har mye fokus på SAMARBEID, og hos oss får du også muligheten til å bli kjent 

med andre elever enn de som går i din klasse. Fysisk aktivitet og helse er faget for deg som liker 

fysiske utfordringer, som er glad i å samarbeide med andre og som er interessert i 

sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold. Inkludering, viljestyrke, samarbeidsvillighet, 

raushet og positivitet er nøkkelord i faget. Er dette noe du kjenner deg igjen i, håper vi å se 

akkurat DEG til neste år! 

Innsats for andre: Er du glad i å planlegge og organisere happenings og aktiviteter?  Innsats for 

andre må du bruke kreativiteten og pågangsmotet ditt til å gjøre en viktig innsats for mennesker i 

lokalmiljøet rundt deg. Det er meningsfylt, det ❤️. Elever som har dette valgfaget er ildsjeler 

som elsker det de driver med! Innsats for andre er valgfaget for deg som tenker på andre 

mennesker, liker å arrangere hyggelige ting for andre, er positiv og engasjert og bryr seg om 

ulike mennesker i ditt nabolag, lokalmiljø eller i hele byen. Velg dette faget hvis du liker å 

utfordre deg selv i ulike sammenhenger og ønsker å samarbeide for andre. Elevene om har hatt 

faget trekker også frem at opplevelsene har stor betydning for seg selv også 🙂 

Design og redesign: Fokus på å utvikle produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid 

med andre elever eller aktører i lokalsamfunnet. Det vil være praktisk, skapende arbeid der 

elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. I dette faget får man være kreativ, 

nyskapende og utforskende. Kanskje må man også samarbeide med andre for å få laget det man 

vil. I tillegg har man i dette faget ekstra fokus på det å være miljøbevisst gjennom materialer man 

velger og ved å bidra til gjenbruk. Kanskje vil du lage et møbel av materialer som kan brukes 
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igjen, kanskje designe og sy egne klesplagg eller kanskje designe din egen klokke… eller noe helt 

annet! Er dette noe som høres spennende ut for akkurat deg? Velg design og redesign! 

Programmering: Fokus på å lære seg å kunne løse ulike problemer ved hjelp av programmering. 

Man får innsikt i hva slags type problemer som egner seg til å kunne bli løst av en datamaskin. 

Man lærer hvordan datamaskiner og programmer er konstruert og virker og ulike 

programmeringsspråk. Man har også fokus på å kunne utvikle egne programmer ved hjelp av 

ulike programmeringsspråk og det å bruke og forstå grunnleggende prinsipper i programmering 

og man jobber med å kunne kontrollere fysiske objekter som roboter, sensorer, baller som 

spretter og molekylers bevegelse. Dette valgfaget tilbyr vi nå for aller første gang på Apalløkka. 

Det synes vi er stas! Gjør du også det? Velg programmering! 

 

Lykke til med valget! Har du spørsmål eller er du i tvil om noe, ta kontakt! 

Oslo, 21.05.21 

 

 

Elisabeth Dullum                                                                                                       Cathrine T. Thingnes 

rektor                                                                                                                           ass.rektor 

 

 

 

 

 


