
www.ndla.no

Følg oss! 

HISTORIE VG2 OG VG3
Variert innhold som kildeoppgaver, animasjoner, filmer og interaktiviteter.
Faget utvikles i samarbeid med Arkivverket, SSB, ARBARK, Statens kartverk og 
flere museer.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1
Variert og praksisnært innhold supplert med filmer og interaktiviteter. 
Innholdet vil bli strukturert i form av læringspakker knyttet til aktuelle yrker.  

NATURBRUK VG1
Våren 2015 lager vi stoff om dyrevelferd, plantedyrking og friluftsliv, og om 
jobber innen skog, akvakultur, landbruk og anleggsgartner.

KINESISK 1 OG 2
Variert innhold supplert med mange lydressurser, videoer og interaktiviteter. 
Redaksjonen er foreløpig i gang med innholdsproduksjon til kinesisk 1. 

TYSK 1 OG 2
Variert innhold supplert med mange lydressurser, videoer og interaktiviteter. 
Redaksjonen er foreløpig i gang med innholdsproduksjon til tysk 1.

BRØNNFAG VG2 OG VG3
Omfatter fagene havbunnsinstallasjoner og mekaniske kabeloperasjoner.
Brønnteknikerutdanningen leder til fagbrev for offshorearbeid på dekk.

Sjekk www.ndla.no for smakebiter fra fagene!  
Ønsker du informasjon om utviklingen i dine fag? 
Følg dine fag i sosiale medier: www.om.ndla.no/sosiale-medier 
Meld deg på nyhetsbrev: www.om.ndla.no/nyhetsbrev 
Eller ta kontakt med ragna.tordal@ndla.no  

Nye fag under utvikling
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Oppdaterte fag
I løpet av skoleåret 2014-2015 er tre av fagene på www.ndla.no oppgradert 
med mye nytt og spennende innhold, og til dels også ny fagstruktur. Av 
hensyn til eksamensforberedelser våren 2015 vil ny fagstruktur innføres 
først fra skolestart høsten 2015.

ELEKTROFAG VG1
Nye instruksjonsvideoer, læringsoppdrag og interaktive oppgaver. 
Forbedret struktur. 

HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1
Flere interaktive oppgaver, læringspakker, flere ressurser med høyere 
vanskelighetsgrad også egnet for læringer.  
Forbedret struktur og navigasjon. 

KOKK- OG SERVITØRFAG VG2
Mye nytt fagstoff, nye filmer, flere oppgaver og forbedret struktur. 
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KHAN ACADEMY  +  NDLA = SANT!
NDLA er offisiell samarbeidspartner i Norge for Khan Academy. 

Rammeverket og en rekke videoer og oppgaver i matematikkfaget for 
grunnskole og videregående skole er nå oversatt eller dubbet på norsk. 

Besøk den norske nettsiden til Khan Academy: www.nb.khanacademy.org

Alt dette er ditt !

Foto:Tom Knudsen




