
 

 Periode 1: HMS 

Kompetansemål: 
● beskrive og vurdere risiko, og følge etiske retningslinjer og arbeidslivets regler i arbeidsoppdraget 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 
 
 
6 veker 
 
 
 
 

Bli kjent 

HMS 
- I vårt miljø 
- I andre fagmiljø 
- På sløyden 

 

Power point 
● Interesselogg 
● Realøving 

Faguttrykk 
Førstehjelp  
Besøk av nødetatar? 
Utprøving: å spjelke/stabilt sideleie/arm i fatle 

● Vurdering vil bli gjeve undervegs 
gjennom observasjon, måltestar og 
eigenvurdering 

● Praktisk prøve i katastrofeøving 

 

 Periode 2: Bygg og anlegg 

Kompetansemål: 

● produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav 
● bruke fagomgrep, arbeidsmetodar, verktøy, material og teknologi tilpassa arbeidsoppdrag og grunngi val 
● samarbeide, fremje forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

6 veker 
 

Brubygging 

Lampe   

 

Konstruksjon/bygg 
Samarbeid 
Bruk av ulike verktøy 
lære om vinkel/handsag 
boring/spikring  

● Vurdering vil bli gjeve undervegs 
gjennom observasjon, måltestar og 
eigenvurdering 

 



 

 Periode 3: Naturbruk 

Kompetansemål: 

● produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav 
● bruke omgrep, arbeidsmetodar, verktøy, materiale og teknologi tilpassa arbeidsoppdrag og grunn gi val 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 
6 veker 
 
 
 

Rydding av sti 

 

Ved produksjon 

Bruk av ulike verktøy 
Rydding av tursti 
Ta ned ved/sage ved/hugge ved 
pakke ved/opprydding 
Lage salsvarer/kvalitetsvarer 

● Vurdering vil bli gjeve undervegs gjennom 
observasjon, måltestar og eigenvurdering 

 

 

 Periode 4: Elektro , Design og handverk 

Kompetansemål: 

● bruke fagomgrep, arbeidsmetodar, verktøy, material og teknologi tilpassa arbeidsoppdrag og grunn gi val 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 
 
6 veker 
 
 
 
 

Lodding 

Design av armband 
og smykke 

 

 

Planlegging 
Design: 
makrame/knyte/kongelenke 
perler, ulike tau/tråd/streng 
 

● Vurdering vil bli gjeve undervegs gjennom observasjon, 
måltestar og eigenvurdering 

 
 

 

 



 Periode 5: Naturbruk 

Kompetansemål: 

● bruke fagomgrep, arbeidsmetodar, verktøy, material og teknologi tilpassa arbeidsoppdrag og grunn gi val 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 
 
 
6 veker 
 
 
 
 

Besøk hos Hildenes 
og Felleskjøpet 

Såing 

Besøk i sauefjøsen 

Planting 

Rydde ute 

 
 
Handletur på Felleskjøpet 
Lage til blomsterkasser 
Ny duk, ny mold, blomstrar 
 
Rydde skuleområdet 

● Vurdering vil bli gjeve undervegs gjennom observasjon, 
måltestar og eigenvurdering 

 
 

 

 

 

 Periode 6: Bygg og Anlegg 

Kompetansemål: 

● bruke fagomgrep, arbeidsmetodar, verktøy, material og teknologi tilpassa arbeidsoppdrag og grunn gi val 

Anbefalt tid Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 
6 veker 
 

Betong  

Design skriveoppgåve  

 
 
 

● Vurdering vil bli gjeve undervegs gjennom observasjon, 
måltestar og eigenvurdering 

● Vurdering av skriveoppgåve 

 

 

 

 


