
 Årsplan Innsats for andre 2018-2019 

  Årstrinn: 8. - 10. årstrinn 

  Lærer: Audun Bjerke Vestre og Vidar Apalset 

 
 Akersveien 4, 0177 OSLO 
 Tlf:               23 29 25 00   

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

Planlegging: 

• planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

• kjenne til 

forutsetninger som 

ligger til grunn for 

frivillig arbeid 

Praktisk arbeid: 

• gjennomføre planlagte 

tiltak 

• presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet ut 

fra erfaringer og 

samhandling med 

August/septem

ber 

Hva kan jeg hjelpe deg 

med? 

Hva er det andre gjør for 

meg? 

Hvordan kan jeg at 

ansvar for selv? 

Hva kan jeg gjøre for 

andre? 

Presentasjoner fra timene 

Ulike skjema utdelt i 

timene. 

Videoer på internett 

 

Pararbeid 

Klassediskusjoner 

Praktisk arbeid på 

egenhånd 

Skriftlig innlevering, 

vurdering med 

karakter. 

 

Vurdering av 

kompetanse vist i 

timene. 



målgruppen og 

relevante aktører 

Planlegging: 

• kjenne til 

forutsetninger som 

ligger til grunn for 

frivillig arbeid 

• kartlegge behov for 

frivillig arbeid i 

lokalmiljøet i samarbeid 

med relevante aktører 

• planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

Praktisk arbeid: 

• gjennomføre planlagte 

tiltak 

• følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse kommunikasjon 

og samhandling til valgt 

målgruppe 

• presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet ut 

fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 

September - 

desember 

Adventsaksjonen – 

aktører, formål, 

mottaker. 

Bevisstgjøring, 

forberedelse og 

gjennomføring av 

aksjonen 

Informasjon fra NUK og 

Caritas om aksjonen, 

mottakerland og prosjekt. 

Seminar 

Produsere og fremføre 

presentasjoner 

Planlegge aktiviteter 

knyttet til aksjonen 

 

Skriftlig innlevering, 

vurdering med 

karakter. 

 

Vurdering av arbeid og 

gjennomføring i 

forbindelse med 

forberedelse og 

gjennomføring av 

aksjonen 



Planlegging: 

• kjenne til 

forutsetninger som 

ligger til grunn for 

frivillig arbeid 

• kartlegge behov for 

frivillig arbeid i 

lokalmiljøet i samarbeid 

med relevante aktører 

• planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

Praktisk arbeid: 

• gjennomføre planlagte 

tiltak 

• følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse kommunikasjon 

og samhandling til valgt 

målgruppe 

• presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet ut 

fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 

Januar - april Caritas’ Fasteaksjon - 

aktører, formål, 

mottaker. 

Bevisstgjøring, 

forberedelse og 

gjennomføring av 

aksjonen 

Informasjon fra Caritas 

om aksjonen, 

mottakerland og prosjekt. 

Internettsidene til Caritas 

og NUK 

Globalis 

Seminar 

Produsere og fremføre 

presentasjoner 

Planlegge aktiviteter 

knyttet til aksjonen 

 

Skriftlig innlevering, 

vurdering med 

karakter. 

 

Vurdering av arbeid og 

gjennomføring i 

forbindelse med 

forberedelse og 

gjennomføring av 

aksjonen 

Planlegging: Mai - juni Miljø 

 

Laudato si 

Globalis 

Klassediskusjoner 

Presentasjoner 

Muntlig framføring, 

vurdering med 



• kjenne til 

forutsetninger som 

ligger til grunn for 

frivillig arbeid 

• kartlegge behov for 

frivillig arbeid i 

lokalmiljøet i samarbeid 

med relevante aktører 

• planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

Praktisk arbeid: 

• gjennomføre planlagte 

tiltak 

• følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse kommunikasjon 

og samhandling til valgt 

målgruppe 

• presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet ut 

fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 
 

FN-sambandet 

Nettsidene til ulike 

frivillige organisasjoner 

 

Arbeid i par 

Arbeid i grupper 

Praktisk arbeid 

karakter. 

 

Vurdering av arbeid og 

gjennomføring i 

forbindelse med 

prosjekt. 

 



 

 

Skjema B 

Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg 

Elevene får være med å velge hvilke praktiske tiltak de ønsker å 

gjennomføre. 

Elevene får være med i planlegging og forberedelse av aksjonene. 

Elevene har muligheten til å komme med innspill og forslag i 

forbindelse med arbeidet med aksjonene. 

Spørsmål og oppgaver vil bli tilpasset hvilket årstrinn eleven er i. 

 
 

 


