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ÅRSPLAN Vg1 HO – forslag 1 v/Elisabeth Lind Anderssen, Strømmen VGS, Viken Fylkeskommune 

Tverrfaglig fokus ut fra kompetansemålene i de tre programfagene og de tverrfaglige temaene: 
 

 
Helse for meg og 

samfunnet

På vei mot 
yrkesvalget

Yrkesutøveren i 
helse- og 

oppvekstfag

Yrkesutøveren i 
møte med 
mennesker

Yrkesutøveren i 
praksis

Trygg 
yrkesutøvelse

Yrkesutøvingen i 
utvikling

Førstehjelp 
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H2: Vurdere hva 
som fremmer 

psykisk og fysisk 
helse, og hvordan en 

kan forebygge 
livsstilssykdommer 
og hindre smitte.

H1: Beskrive 
hvordan kroppen 
er bygd opp og 

forklare hvordan 
den fungerer.

- Immunforsvaret

Helse for 
meg og 

samfunnet

H7: Drøfte og gi 
eksempler på hva 

den enkelte og 
samfunnet kan 

gjøre for å bedre 
sin egen helse og 

folkehelse. 

K2: Vise 
relasjons-

ferdigheter og 
reflektere over 

egen atferd.

Folkehelse 
og 

livsmestring

Y1: Gjøre greie for 
hvordan helse- og 
oppvekstsektorene 
er organiserte, og 

reflektere over 
eget yrkesvalg.

H1: Beskrive 
hvordan kroppen 

er bygd opp og 
forklare hvordan 

den fungerer.
- Cella

På vei mot 
yrkesvalget

Y3: Beskrive 
hvilke krav og 

forventninger som 
stilles til en 
profesjonell 

yrkesutøver og 
reflektere over egen 

praksis. 

K4: Gjøre rede for 
hva sosial og kulturell 
kompetanse er, og gi 
eksempel på hvordan 

holdninger, verdier 
og ulike menneskesyn 

påvirker 
yrkesutøvingen.

Demokrati 
og med-

borgerskap
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H1: Beskrive hvordan 
kroppen er bygd opp og 

forklare hvordan den 
fungerer.

- Bevegelsesapparatet
Demokrati og 

medborgerskap

Yrkesutøveren i 
helse- og 

oppvekstfag

K3: Vise omsorg 
og yte service 
som fremmer 

trivsel og 
mestring.

H5: Bruke 
hygieniske 

prinsipp for å 
fremme god 

helse.

K1: Kommunisere og 
samhandle med 

mennesker fra ulike 
kulturer, i ulike aldre 

og livssituasjoner.

K5: Drøfte 
hvordan konflikt 

kan håndteres, og 
prøve ut ulike 

modeller for for 
konflikthåndtering

Folkehelse 
og 

livsmestring

Yrkesutøveren 
i møte med 
mennesker

Y7: Forklare og gi 
eksempler på 

etiske dilemmaer 
i yrkesutøvingen, 

og hvordan de 
kan håndteres.

H4: Sette sammen 
og lage enkle måltid 

og vurdere
energi- og 

næringsinnholdet i 
tråd med 

kostrådene fra 
helsestyresmaktene 

H1: Beskrive 
hvordan kroppen 

er bygd opp og 
forklare hvordan 

den fungerer.
- Fordøyelsen
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H3: planlegge, 
gjennomføre og 

vurdere aktiviteter 
som bidrar til 

mestring, utvikling 
og god helse.

Yrkesutøveren 
i praksis

Y2: Vise hvordan 
brukermedvirkning 
kan gjennomføres i 

helse- og 
oppvekstsektoren.

K8: Bruke 
observasjons-
og kommuni-

kasjons-
ferdigheter i 
eget arbeid.

Y10: 
Planlegge, 

gjennomføre, 
vurdere og 

dokumentere 
eget arbeid.

H9: Bruke riktige 
arbeidsteknikker og 

gode arbeidsstillinger 
og gjøre greie for 
sammenhengen 

mellom ergonomi og 
helse. 

Bærekraftig 
utvikling

Trygg 
yrkesutøvelse

Y4: Gjøre greie 
for gjeldende 
regelverk for 

helse, miljø og 
sikkerhet.

Y11: Gjøre greie 
for, og vurdere 

hvordan partene i 
arbeidslivet 

samarbeider for å 
utvikle et bedre 

arbeidsliv.

Y9: Gjøre greie for 
sentralt regelverk 

som regulerer 
arbeidet i helse- og 
oppvekstsektoren, 

og allmenne 
spilleregler som 

gjelder i arbeidslivet. 
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Y6: Drøfte 
hvordan endringer 

i samfunnet kan 
påvirke 

yrkesutøvingen og 
peke på 

muligheter og 
utfordringer disse 

kan gi. 

K7: Reflektere over 
hva digital 

dømmekraft 
innebærer, vurdere 
kilder kritisk og vise 
nettvett i arbeidet. 

Bærekraftig 
utvikling

Yrkesutøveren 
i utvikling

Y5: Vurdere 
hvordan 

hjelpemidler, 
velferds- og 

annen teknologi 
kan brukes i 

yrkesutøvingen. 

K6: Bruke 
digitale 

ressurser i 
kommunikasjon 

og 
samhandling.

H8: Gjøre greie for 
hvordan forbruk og 
aktiviteter påvirker 

miljøet, og reflektere 
over hvordan en kan 
ta miljøvennlige valg i 

yrkesutøvingen

H6: Utføre 
grunnleggende 

førstehjelp

Førstehjelp

H1: Beskrive hvordan 
kroppen er bygd opp 
og forklare hvordan 

den fungerer.
- Respirasjon
- Sirkulasjon

Y8: Gjøre greie for 
hvorfor det er viktig 

med tverrfaglig 
samarbeid, og gi 

eksempler på 
yrkesgrupper som er 

med i et slikt 
samarbeid. 

Folkehelse 
og 

livsmestring


