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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget administrasjon og saksbehandling I og II i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 27. november 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I dagens industrisamfunn øker produksjon av tjenester i omfang, og dette fører til at antall personer som er ansatt i offentlig og privat virksomhet blir større. Tjenesteproduksjonen er effektivisert blant annet gjennom økt bruk av informasjonsteknologi som for eksempel i bank- og forsikringsnæringen. Samtidig oppstår stadig nye former for tjenester som igjen krever både administrasjon og saksbehandling.

Endringene i samfunnet skjer raskere enn tidligere og samfunnet blir mer og mer komplisert.
Vi blir også mer avhengig av hverandre. Denne utviklingen krever at det må tas flere beslutninger, og at det må gjøres valg mellom ulike typer mål. Dette krever en administrasjon, det vil si et saksbehandlings- og beslutningsapparat. Dette apparatet består av personer som styrer virksomheter og samfunn på ulike nivåer. Kunnskaper om administrasjon og saksbehandling er også viktig for å kunne forstå og eventuelt påvirke de rammer våre folkevalgte trekker opp for samfunnet vårt gjennom beslutninger i Storting og regjering, fylkeskommuner og kommuner. I beslutningsprosessen er det viktig at menneskene som styrer har et menneske- og samfunnssyn som ivaretar de grunnleggende verdier samfunnet vårt bygger på.

Ansatte innen administrasjon og saksbehandling skal kunne utføre ulike former for saksbehandling, kunne bruke kontortekniske hjelpemidler og være i stand til kunne yte god service. De må videre kjenne betydningen av å overholde bestemmelser om taushetsplikt og personvern. Dette er viktig for den personlige integritet. Moderne teknologi gjør det mulig å lagre og finne raskt fram til store datamengder om den enkelte. Dette gjelder både innen offentlig og privat virksomhet. Det er viktig at opplysninger ikke kobles, spres og brukes slik at rettsikkerheten blir truet.

Offentlig virksomhet får en stadig større innvirkning på vårt daglige liv, og vi kan være brukere av offentlige tjenester i egenskap av å være f.eks. elev, pasient, arbeidssøker osv. Enhver har behov for kunnskaper om de lover og regler som brukes i offentlig virksomhet når saker, også egne saker, skal behandles.

Opplæringen gir grunnleggende kunnskaper om ansattes rettigheter og plikter i arbeidslivet og kunnskaper om andre personalmessige spørsmål. Kunnskaper om og forståelse for behovet for ordnede forhold i arbeidslivet, er også en viktig del av faget. Arbeidsmiljøets betydning for innsats og trivsel og evne til å kommunisere og motivere er viktig for å kunne delta ved utforming og gjennomføring av en virksomhets mål. Å kunne opptre riktig i etisk og miljømessig sammenheng i en virksomhet, blir også vektlagt i opplæringen. Videre gir opplæringen kunnskaper som er nyttige i en framtidig eier- eller lederrolle i en virksomhet og i rollen som et alminnelig samfunnsmedlem.





Opplæringen i administrasjon og saksbehandling vil være grunnleggende for dem som senere vil ta videre utdanning innenfor personaladministrasjon og -ledelse. Dette kan gi muligheter for å arbeide med personalspørsmål i en virksomhet. Etter endt opplæring har en grunnlag for yrkesvalg innen-for handels- og kontoryrkene og for videre utdanning på høyskole og universitet innenfor fagfeltet.

1.2	Studieretningsfaget administrasjon og saksbehandling

Administrasjon og saksbehandling er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Faget er inndelt i administrasjon og saksbehandling I og administrasjon og saksbehandling II og har totalt 374 årstimer. Administrasjon og saksbehandling I tilbys normalt på VKI og administrasjon og saksbehandling II på VKII.
Del II bygger på del I, men fagene kan likevel leses parallelt. 




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget

Elevene skal

·	kunne utføre enkel saksbehandling

·	ha kunnskaper om utviklingen i arbeidsmarkedet

·	ha kunnskaper om personaladministrasjon og personalbehandling og vite hvilke rettigheter og plikter de har som deltaker i et arbeidsfellesskap

·	ha kjennskap til ulike styringsorgan for private og offentlige virksomheter

·	kjenne strukturen i offentlig forvaltning  og privat virksomhet

·	vite hvordan offentlige beslutninger påvirker rammebetingelsene for offentlig og privat virksomhet

·	kjenne til de viktigste bestemmelser i lover som gjelder saksbehandlingen i offentlig forvaltning og betydningen disse bestemmelsene har for rettssikkerheten og for forholdet mellom forvaltningen og enkeltmennesket

·	ha innsikt i hvordan forvaltningens og næringslivets beslutninger påvirker ressursbruk og miljø

·	ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

·	ha kunnskaper om service og kundebehandling

·	vise evne til å arbeide selvstendig, samarbeide med andre og til å kunne ta ansvar for egen læring

·	vise en adferd som fremmer likestilling og likeverd

·	ha kjennskap til yrkesetikk i offentlig og privat virksomhet

·	kunne bruke informasjonsteknologi som arbeidsredskap







2.2	Administrasjon og saksbehandling I


Mål 1
Elevene skal kjenne til utviklingen av arbeidsmarkedet og til de generelle krav som stilles til arbeidstakere

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne hovedtrekkene i utviklingen av arbeidsmarkedet i Norge etter krigen med hovedvekt på kontoryrkene

1b	kjenne til hvilke mål myndighetene har med dagens arbeidsmarkedspolitikk

1c	kjenne til generelle krav og forventninger som stilles til arbeidstakere og til hvilke de selv kan stille som arbeidstaker

1d	kjenne til arbeidssøkendes og andre ikke-yrkesaktives situasjon og hvilket ansvar samfunnet har for sysselsetting og meningsfulle aktiviteter for ikke-yrkesaktive 


Mål 2
Elevene skal kjenne strukturen i offentlig forvaltning og privat virksomhet 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for oppbygningen av administrasjonen i stat, fylke og kommune

2b	kjenne til organisering og ledelse av offentlig virksomhet

2c	kjenne til ulike former for organisering og eierforhold i privat virksomhet

2d	kunne gjøre rede for likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet når det gjelder organisasjon og ledelse


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om de viktigste bestemmelsene i lover som styrer offentlig forvaltning og privat virksomhet. Elevene skal ha kunnskaper om og kunne utføre enkel saksbehandling og forstå betydningen av formidling, iverksetting og oppfølging av en avgjørelse

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om de viktigste bestemmelsene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven og om hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsene
3b	kjenne til lover og bestemmelser for arkivering og oppbevaring av dokumenter i offentlig og privat virksomhet 

3c	kunne bruke bestemmelser i lovverket til saksbehandling og til å løse enkle rettsspørsmål

3d	kjenne til individets muligheter til å få overprøvd avgjørelser i offentlig forvaltning 

3e	kjenne til hvordan internasjonale avtaler kan virke inn på norske politiske beslutninger og på norske virksomheter

3f	kjenne til ulike stadier i en saksbehandlingsprosess

3g	kunne utforme og legge fram enkle saksframlegg 

3h	ha kjennskap til hvordan avgjørelser kan formidles til de berørte parter på riktig måte og hvordan avgjørelser kan følges opp

3i	kunne bruke informasjonsteknologi i saksbehandlingen 


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om etikk i arbeidslivet og vite hvilken betydning dette har for individ og virksomhet. De skal kjenne til de miljøkrav som stilles til offentlig og privat virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om innholdet i begrepet etikk innen offentlig og privat virksomhet

4b	kunne gjøre rede for hvilke positive virkninger en høy etisk standard har for individ og virksomhet

4c	ha kjennskap til hvilke miljøkrav som stilles i forurensningsloven, bygningsloven og arbeidsmiljøloven





2.3	Administrasjon og saksbehandling II


Mål 1
Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i det offentlige beslutningssystem og hvordan beslutningene påvirker offentlig og privat virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de viktigste typer beslutninger som Storting, regjering, departement, fylkeskommuner og kommuner tar 

1b	kunne gjøre rede for hvordan offentlige beslutninger virker inn på rammebetingelsene i offentlig og privat virksomhet

1c	kunne gjøre rede for hvordan virksomheter og organisasjoner kan påvirke den kommunale beslutningsprosessen


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om ulike metoder som brukes til å sikre måloppnåelse innenfor offentlig og privat virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne forklare betydningen av målstyring og planlegging og kunne diskutere tiltak for måloppnåelse 

2b	kjenne til betydningen av internkontroll, kvalitetssikring og kvalitetsstyring 

2c	kjenne til hvordan budsjett og regnskap kan brukes som styringsverktøy i en virksomhet


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om service, kundebehandling og informasjonsformidling i privat og offentlig virksomhet og kjenne til reglene om taushetsplikt og personvern

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til betydningen av å ha en åpen, vennlig og serviceinnstilt holdning til kunder og medarbeidere 

3b	kunne gjøre rede for betydningen av å gi riktig informasjon til rett tid

3c	kunne drøfte problemstillinger knyttet til normer og regler for taushetsplikt og personvern

Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om personaladministrasjon og hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere har

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for hvilken betydning det har for virksomheten å ha en god personalpolitikk herunder personalledelse og personalplanlegging

4b	ha kunnskaper om hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles, hvordan denne kan påvirke arbeidssituasjonen og kunne gi eksempler på tiltak som kan påvirke organisasjonskulturen

4c	kjenne til ulike offentlige og private lønnssystemer og kunne diskutere lønnsprinsipper i likestillingssammenheng

4d	ha kjennskap til arbeidsmiljøloven og likestillingsloven med tilhørende forskrifter og avtaler

4e	ha kjennskap til kontorstøttesystemer som brukes i personaladministrasjon


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om et saksbehandlingsområde innen en offentlig eller privat virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	kunne innhente nødvendig informasjon fra virksomheten

5b	ha kunnskaper om styringsform, organisasjon og oppgaver i den aktuelle virksomheten

5c	ha kunnskaper om hvordan saksbehandlingsprosessen foregår i den aktuelle virksomheten

5d	kjenne til hvilke metoder for kvalitetssikring virksomheten har for saksbehandlingen




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Så langt det er mulig bør minst ett av prosjektarbeidene være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1



Fag- og timefordeling i administrasjon og saksbehandling I og II

Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Administrasjon og saksbehandling I:
Kapittel 2.2	Mål 1 - 4.

187

5
Administrasjon og saksbehandling II:
Kapittel 2.3	Mål 1 - 5.

187

5




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jf. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker*.









*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkelt elever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i administrasjon og saksbehandling I og II



Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i administrasjon og saksbehandling I og én standpunktkarakter i administrasjon og saksbehandling II.
Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren. 


Eksamen

Elevene kan trekkes ut til eksamen i faget.


Administrasjon og saksbehandling I:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Administrasjon og saksbehandling II:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.

Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter retningslinjer gitt av departementet.






Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

