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Rundskriv Udir - 01- 2012: Kunnskapsløftet- om fag- og 
timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i 
videregående opplæring 
 
Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2011 
 
Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående skole. 
Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2012-
2013, går fram av vedleggene til dette rundskrivet. 
 
For skoleåret 2012-2013 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og 
tilbudsstrukturen: 
 
Endringer på 1.-10.trinn 
Valgfag 
Fra og med skoleåret 2012-2013 blir det innført valgfag på ungdomstrinnet for elever på 
8.trinn.  
Følgende valgfag tilbys fra og med skoleåret 2012-2013: 
Design og redesign, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse, Internasjonalt samarbeid,  
Medier og informasjon, Produksjon av varer og tjenester, Sal og scene, Teknologi i praksis    
 
Ny fag- og timefordeling er fastsatt for elever på 8.trinn fra og med skoleåret 2012-2013 
Innføring av valgfag har ført til endringer i fag- og timefordelingen for elever som starter på 
8. trinn. Faget elevrådsarbeid er fjernet. Totalt timetall er økt med 56 timer for 8.-10.trinn. 
 
Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet 
Fra og med skoleåret 2012-2013 er ordningen utvidet til å omfatte fellesfag og programfag i 
videregående opplæring som bygger på fag i grunnskolen. Eleven skal ha standpunkt og 
delta i eksamensordningen i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 
 
Elever som avslutter opplæringen i fag på ungdomstrinnet tidligere enn det som fremgår av 
læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget avsluttes. 
 
Ordningen er nærmere beskrevet i punkt 2.1.4 i rundskrivet. 
 
Endringer i videregående opplæring 
Vg1 og/eller Vg2 i utlandet 
Det er fastsatt nytt regelverk for elever som tar Vg1 og/eller Vg2 i utlandet. Ordningen 
omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.  
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Utdanningsprogram for helse og sosialfag har fått nytt navn: utdanningsprogram for helse 
og oppvekstfag. 
 
Programområde for vikler og transformatormontørfaget har fått nytt navn: programområde 
for viklerfaget med yrkesbetegnelse vikler 
 
Det er innført følgende kryssløp: 
Kryssløp fra Vg1 elektrofag til særløp låsesmed  
Kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 ur- og instrumentmaker 
Kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 ur- og instrumentmaker 
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Erik Bolstad Pettersen 
divisjonsdirektør 
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avdelingsdirektør  

  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Rundskrivet er offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 
http://www.utdanningsdirektoratet.no 
 
Vedlegg 1: Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen 
Vedlegg 2: Tilbudsstrukturen i videregående opplæring 
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