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Rundskriv Udir - 01- 2013: Kunnskapsløftet- om fag- og 
timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i 

videregående opplæring 
 
Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2012 

 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående skole. 

Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2013-

2014, går fram av vedleggene til dette rundskrivet. 

 

For skoleåret 2013-2014 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og 

tilbudsstrukturen: 

 

Endringer på 1.-10.trinn 

Valgfag 

Fra og med skoleåret 2013-2014 skal alle elever på 8. og 9.trinn ha valgfag. 

Følgende nye valgfag tilbys fra og med skoleåret 2013-2014: 

Demokrati i praksis, Innsats for andre, Levande kulturarv, Natur, miljø og friluftsliv, Reiseliv 

og Trafikk. 

 

Ny fag- og timefordeling er fastsatt for elever som følger Kunnskapsløftet- Samisk 

Det er fastsatt en egen fag- og timefordeling for elever som følger læreplanverket for 

Kunnskapsløftet- Samisk   

 

Ny fag- og timefordeling for elever som har opplæring i finsk som andrespråk 

Elever som følger opplæring i finsk som andrespråk skal følge samme fag- og timefordeling 

som elever med opplæring i samisk som andrespråk, med unntak av opplæringen i finsk. 

 

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn 

Forslaget om å innføre inntil 5 prosent fleksibilitet i timetallet ligger til behandling i 

departementet. Vi vil legge inn tekst om denne ordningen når den er ferdig behandlet. 

 

Endringer i videregående opplæring 

Det er innført følgende kryssløp: 

Kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og 

oppvekstfag. 

 

Nytt lærefag: 

Det er opprettet et nytt lærefag repslagerfaget som et særløp på utdanningsprogram for 

design og håndverk. 
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Fremmedspråk for elever med opplæring i samisk 

Elever som har hatt opplæring i samisk, men ikke i fremmedspråk på ungdomstrinnet, kan 

velge fremmedspråk i videregående opplæring. Kravet til fremmedspråk for denne 

elevgruppen er 225 timer fremmedspråk eller nivå I. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Erik Bolstad Pettersen 

divisjonsdirektør 

Eli Karin Flagtvedt 

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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