
Valg av 2.fremmedspråk og engelsk fordypning 8.klasse   

skoleåret 2020 - 2021   

St. Sunniva skole tilbyr spansk, fransk, tysk og engelsk fordypning. Elever som begynner i 8.klasse 

august 2020 skal velge ETT av disse, og de vil ha faget gjennom hele ungdomsskolen. Det settes 

standpunktkarakter i faget de velger i 10.klasse, og elevene kan komme opp i det til muntlig 

eksamen.   

Timetallet fordeler seg slik:  

8.trinn - 3 timer pr uke  

9.trinn - 2 timer pr uke  

10.trinn - 3 timer pr uke    

For å lese mer om fremmedspråkene, se denne nettsiden hos Utdanningsdirektoratet:  

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02?lang=nob 

For å lese mer om engelsk fordypning, se her:  

https://www.udir.no/lk20/eng03-02    

Informasjon om muligheter og begrensninger/konsekvenser ved valg av fremmedspråk eller 

fordypningsfag.   

A. Velger man et fremmedspråk i 8.klasse (tysk, spansk eller fransk), fullfører man nivå l i faget når 

man går ut av 10. klasse. Hvis man så velger et studieforberedende program på videregående skole 

har man flere muligheter:   

1. Man kan ta nivå ll i samme språkfag og sluttføre da dette faget i vg2. På programfag 

studiespesialisering får man da 4 timer ukentlig i vg3 som f.eks kan brukes til programfag fordypning 

i samme språk (nivå lll), eller fordypning i et annet programfag, eller ta et ekstra valgfag.  (Det gjelder 

egne regler for de andre studieforberedende fagene som idrett, kunst design og arkitektur og 

musikk, dans, drama, da disse programmene har fastlagte programfag knyttet til programmets 

egenart).   

2. Man kan starte med et nytt språk (bytte fremmedspråk) i vg1, fullføre nivå l etter vg2, og få 

samme mulighet i vg3 som skissert i pkt. 1. Man har da nivå l i to ulike fremmedspråk, et fra 

ungdomsskolen og et fra videregående.    

3. Man kan starte med et nytt språk som i pkt. 2, men ta nivå ll i dette språket i vg3. Man har da nivå 

l i et språk fra ungdomsskolen og nivå ll i et språk fra videregående. Men merk at man da bare får 3 

år på å nå nivå ll, mot 5 år hvis man holder seg til ett språk. Erfaringsmessig anbefaler rådgivere i 

videregående at man velger pkt. 1, å fortsette med det språket man har.    

B. Velger man engelsk fordypning i ungdomsskolen og ønsker å ta et studieforberedende program på 

videregående, må man starte på nivå l i vg1 og fullfører nivå ll i vg3. Man må lære det samme på 3 år 

som de som velger fremmedspråk i ungdomsskolen bruker 5 år på.   

Ønsker man et yrkesfaglig løp på videregående, tilbys ikke fremmedspråk der.    

 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/eng03-02


 

Fyll ut:   

Elevens for- og etternavn (blokkbokstaver)….......................................................   

Skriv et 1-tall ved faget du ønsker mest, skriv et 2-tall ved andrevalget ditt  

Fag  

Spansk   

Fransk   

Tysk   

Engelsk fordypning     

Svaret sendes på mail til inspektør Torfinn Gossner (ststogo@stsunniva.no) innen søndag 14.juni. 
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