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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 Reiselivsfag 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, 2. juli 1998.
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4
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Reiselivsnæringen er en felles betegnelse for mange forskjellige bransjer. Disse bransjene tilbyr tjenester som skal dekke de reisendes behov for transport, overnatting, servering, salg, formidling og informasjon, aktiviteter og opplevelser. Reiselivsnæringen dekker viktige behov både for ferie- og fritidsreisende og for dem som reiser i forbindelse med arbeidet sitt.

Framtidige servicemedarbeidere i reiselivet har behov for en bred kompetanse. Reiselivsfaget er bygd opp med et slikt siktemål. Fagene skal gi et solid grunnlag for en yrkesspesialisering og samtidig utvikle endringskompetanse, selvstendighet, samarbeidsevne, vurderingsevne og økonomisk og økologisk forståelse.

Reiseliv er internasjonal virksomhet. Reiselivets globale betydning kan kanskje best illustreres ved det faktum at reiselivsnæringen er blitt verdens største næringsvirksomhet. Tallene for sysselsetting, investeringer, fortjeneste og ringvirkninger overstiger de tradisjonelle industrigrenene. Internasjonal turisme og reiseliv er i kraftig vekst, og mulighetene er mange også for den som ønsker å arbeide, videreutdanne seg og leve i andre land og kulturer en periode i livet.

Det norske samfunnet er et samfunn i forandring. Utviklingstempoet i reiselivet er høyt og kravene til rask omstillingsevne er store. Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen fører til at produksjonsmetoder og organisering av arbeidet endres både i private og offentlige bedrifter. En stadig økende internasjonalisering gjør at nærings- og arbeidslivet hele tiden orienterer seg mot nye produkter og nye oppgaver.

I reiselivet øker kravene til kvalitet på produktene. Bedriftene er avhengig av kvalifisert arbeidskraft for å kunne konkurrere både på innenlands- og utenlandsmarkedene. Denne evnen avhenger i økende grad av alle medarbeidernes samlede kompetanse.

Et særtrekk ved reiselivstjenester er at selve produktet eller tjenesten oppstår i møtet mellom mennesker; mellom kunden, gjesten eller passasjeren og servicemedarbeideren. Produksjon og forbruk skjer samtidig i reiselivet. Derfor er kommunikasjonsevnen og kommunikasjonsviljen hos servicemedarbeiderne en avgjørende kvalitetsfaktor, både med hensyn til gode språkferdigheter og til kulturforståelse. Kjennskap til ulike væremåter og sosiale ferdigheter for å kunne kommunisere med forskjellige slags mennesker er viktig.

Kundens, gjestens og passasjerens deltakelse i produksjonsprosessene stiller også store krav til en serviceholdning der vennlighet og hjelpsomhet, kombinert med selvrespekt og respekt for andre er viktige elementer. Opplæringen tar sikte på å utvikle medarbeidere som kan faget sitt, og som er trygge på seg selv slik at de tør å bruke alt det positive i seg selv, både i en profesjonell servicerolle og generelt i mellommenneskelig samvær.


For å kunne yte god service må en kjenne til kundenes behov, motiv og forventninger, og vite hva som påvirker disse. Når vi som forbrukere etterspør reiselivstjenester er disse forholdene ofte langt mer sammensatte og komplekse enn når vi etterspør fysiske produkter. Derfor må servicemedarbeidere i reiselivet ha forståelse for sammenhenger mellom behov, motiv og forventninger, og ha god innsikt i det som kan påvirke etterspørselen etter reiselivstjenester.

Grunnlaget for all reisevirksomhet har sin basis i naturgitte og kulturelle ressurser. De naturgitte og kulturelle ressursene i et område er elementer i selve reiselivsproduktet og er ofte avgjørende for det som den reisende opplever. Derfor må servicemedarbeidere i reiselivet, i tillegg til å kunne jobben sin, også kjenne bedriftens plass og samspill med lokalområdet og omgivelsene generelt. Innsikt i samspillet mellom reiselivsvirksomhet betraktet som økonomisk aktivitet og natur, miljø, kulturhistorie, historie og tradisjoner står sentralt. Det gir verdifulle kunnskaper og ferdigheter for å kunne bidra til en god utvikling av reiselivet.

1.2	Studieretningsfaget reiseliv

Reiseliv er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Reiseliv består av 5 moduler. Modulene 1, 2 og 5 er felles med videregående kurs I reiseservice- og resepsjonsfag. Modulene 1-4 har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 timer per uke). Modul 5 har 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 timer per uke).
Modul 1 Reiselivskunnskap, er felles for alle som velger studieretningsfaget reiselivsfag. 
Modul 2 Service og tjenesteyting, kan leses parallelt med modul 1.
Modul 3 Reiselivsarbeid, modul 4 Reiselivstjenester og modul 5 Resepsjonslære bygger på modul 1. Modul 3, 4 og 5 kan leses parallelt eller uavhengig av hverandre.
Eleven kan maksimalt velge fire av de fem modulene.

Modul 1	Reiselivskunnskap legger vekt på forholdet mellom reiselivet og samfunnet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eleven skal gjøres kjent med strukturen i reiselivsnæringen og oppnå kunnskaper om kulturell forståelse og reiselivs-geografi.

Modul 2	Service og tjenesteyting legger vekt på markedsføring, salg, kunde- og gjestebehandlig, informasjonsteknologi og service.

Modul 3	Reiselivsarbeid skal gi elevene kunnskaper om arbeidsoppgaver ansatte i reiselivsnæringen skal kunne generelt og det som er spesielt for hver av yrkesgruppe.

Modul 4	Reiselivstjenester skal gi elevene kunnskaper om oppgavene til de forskjellige tjenesteytende bedriftene i reiselivsnæringen og gi grunnlag for å se næringen som en helhet.

Modul 5	Resepsjonslære skal gi elevene kunnskaper om overnattingsbedrifter og de ulike arbeidsoppgavene en resepsjonist kan møte.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget

Elevene skal

·	ha kunnskaper om hotell-, overnattings- og reiselivsvirksomhet

·	ha kunnskaper om og kunne yte service i forhold til kunder og gjester

·	ha kunnskaper om de største kunde- og gjestegruppenes kulturer, og kunne vise respekt for de ulike gruppenes egenart og behov

·	ha kunnskaper om reiselivsnæringens omfang nasjonalt og internasjonalt

·	kjenne de vanligste internasjonale organisasjonene innen reiselivsnæringen

·	ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

·	kunne drøfte overnattings- og reiselivsnæringens betydning for infrastruktur, bosetting og sysselsetting

·	ha kunnskaper om de forskjellige yrkesutøvere innen hotell-, overnattings- og reiselivsnæringen og kunne gjøre rede for hvordan disse samarbeider

·	ha kunnskaper om og kunne etterleve yrkesetiske normer 

·	gjennom arbeidet vise en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål knyttet til reiselivsnæringen og reiselivsutviklingen

·	ha kjennskap til bruk av informasjonsteknologi i næringen og kunne bruke manuelt eller EDB-basert reservasjonssystem (bookingsystem)

·	ha kunnskaper om internkontroll, lover og forskrifter som gjelder for næringen

·	kunne ta ansvar for egen læring ved å sette mål, legge planer, arbeide selvstendig og vurdere eget arbeid

·	ha ferdigheter som danner grunnlag for fremtidig yrkesvalg og videreutdanning innen hotell-, overnattings- og reiselivsvirksomhet

·	kunne bruke kunnskaper kreativt og utviklende i samarbeid med andre



2.2	Reiselivskunnskap


Mål 1
Elevene skal kunne drøfte sentrale reisemål nasjonalt og internasjonalt. De skal kunne bruke kart og manuelle og elektroniske oppslagsverk med allsidig geografisk informasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne lese, forstå og bruke kart

1b	kunne plassere sentrale reisemål nasjonalt og internasjonalt på kartet og kunne vise generell kartgeografisk oversikt

1c	kunne forklare kommunikasjonsnettet innenlands, og viktige utenlandsforbindelser til lands, til vanns og i luften, og kunne vurdere alternative reiseruter og reisemåter

1d	kunne utarbeide reiseforslag for rund-, base- og resortreise

1e	kunne gjøre rede for og drøfte hvilke ressurser og forutsetninger som er nødvendig for utvikling av et reisemål

1f	kunne gjøre rede for særtrekk ved natur og kultur i europeiske land

1g	kunne gjøre rede for viktige reisemål i Norge og ha kjennskap til viktige reisemål i Norden og Europa med vekt på reisemålenes attraksjoner, opplevelses- og aktivitetstilbud

1h	kunne bruke manuelle og elektroniske oppslagsverk som for eksempel Internett og ha kjennskap til elektroniske bestillingssystemer

1i	kunne forklare hvordan reiselivsnæringen fremmer kulturkunnskap og kulturforståelse

1j	ha kunnskaper om hvordan næringen påvirker natur og miljø og hvilke konsekvenser dette kan få


Mål 2
Elevene skal kunne drøfte utviklingen av og årsakene til etterspørsel etter reiselivstjenester i dagens moderne samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for reiselivets og turismens historie

2b	kunne drøfte hvilken betydning reiselivet har som næring og som økonomisk aktivitet i samfunnet

2c	kunne gjøre rede for etterspørselen etter reiselivstjenester, og kunne skille ut aktuelle etterspørselsgrupper i forhold til ulike reiselivstilbud

2d	kunne forklare aktuelle utviklingstendenser i etterspørsel etter reiselivstjenester


Mål 3
Elevene skal kunne drøfte hva reiselivsproduktene kan bestå av og samspillet mellom produktelementene. De skal ha kunnskaper om reiselivsnæringens funksjoner, omfang og rammebetingelser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare likheter og forskjeller på vareproduksjon og tjenesteproduksjon og kunne drøfte produksjon av reiselivstjenester i forhold til det

3b	kunne gjøre rede for reiselivsproduktets sammensetning, og kunne drøfte samspillet mellom elementene transport, overnatting, servering, attraksjoner, formidling, aktiviteter, opplevelser og annen service

3c	kunne forklare aktuelle utviklingstendenser i tilbudet av reiselivstjenester

3d	kunne gjøre rede for reiselivsnæringens oppbygning, omfang og organisering, og kunne gjøre rede for samarbeidsformer og konkurranseforhold innen næringen

3e	kunne bruke lover og forskrifter som gjelder for reiselivsnæringen



2.3	Service og tjenesteyting


Mål 1
Elevene skal kunne drøfte rollen som servicemedarbeider i reiselivet og kunne kommunisere hensiktsmessig med og kunne yte god service overfor ulike typer kunder, gjester og passasjerer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hva god service er og hvilke faglige kunnskaper og personlige egenskaper som kreves av en servicemedarbeider


1b	kunne drøfte servicemottakerens rolle som medspiller i produksjonsprosessene

1c	kunne påvirke og imøtekomme servicemottakerens behov og forventninger til serviceopplevelsen

1d	kunne ivareta informasjonsbehov og kunne bruke informasjonsteknikker og informasjonssystemer som for eksempel Internett

1e	kunne beherske verbal og ikke-verbal kommunikasjon og kunne ta ansvar for kommunikasjonen i servicesituasjoner

1f	kunne beherske aktuelt fagspråk og fagterminologi

1g	kunne gjøre rede for servicemedarbeiderens mange yrkesroller, og kunne opptre bevisst i samspillet med kunder, gjester, passasjerer og kolleger

1h	kunne drøfte yrkesetiske krav som stilles til servicemedarbeidere

1i	kunne håndtere klager og reklamasjoner på en hensiktsmessig måte og kunne ta ansvar i avvikssituasjoner

1j	kunne forklare regler og krav til kvalitetssikring og internkontroll og kunne vurdere arbeidet som servicemedarbeider i forhold til det


Mål 2
Elevene skal kunne gjennomføre enkle markedsføringsfunksjoner og kunne gjøre rede for aktivitetene som inngår i markedsføringsprosessen

Hovedmomenter 
Elevene skal 

2a	kunne forklare grunnleggende trekk ved markedsføring av tjenester

2b	ha kunnskaper om hvilke aktiviteter som inngår i ulike trinn i markedsføringen

2c	kunne utføre markedsoppdeling i forhold til aktuelle reiselivstilbud

2d	kunne gjøre rede for kjøpsatferd og kjøpsprosessen

2e	kunne gjennomføre en salgssamtale og kunne følge opp salg av reiselivstjenester

2f	kunne gjøre rede for ulike virkemidler i markedsføringsarbeidet

2g	kunne følge bestemmelsene i markedslovgivningen og kunne drøfte etiske retningslinjer ved markedsføring og salg av reiselivstjenester


Mål 3
Elevene skal kunne drøfte hva kulturforståelse handler om og ha kunnskaper om de viktigste gjestegruppenes kulturbakgrunn

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drøfte begrepet kulturforståelse

3b	kunne reflektere over hvordan reiseopplevelser påvirkes av vertsbefolkningens kultur, skikker og egenart

3c	kunne vurdere ulike gjestekategorier, og hvilken betydning kulturell bakgrunn har for menneskers atferd, kommunikasjonsmåter og samhandlingsmønstre

3d	kunne gjøre rede for hvordan egen kulturbakgrunn og kulturell egenart kan brukes på en positiv måte som servicemedarbeider

3e	kjenne til andre verdensdelers kulturelle hovedtrekk med vekt på områder som har størst reisetrafikk til og fra Norge



2.4	Reiselivsarbeid


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de kravene som stilles til den som arbeider innen de ulike bransjene i reiselivsnæringen og kunne utføre enkle arbeidsoppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne innhente og bearbeide informasjon om ulike arbeidsoppgaver og målgrupper

1b	kunne planlegge, organisere og gjennomføre ulike turopplegg

1c	kunne presentere informasjon klart, både skriftlig og muntlig

1d	kunne bruke aktuelle tekniske hjelpemidler til å formidle informasjon

1e	ha kunnskaper om sikre rasjonelle innsjekkingsrutiner ved transportterminaler og overnattingsteder

1f	ha kunnskaper om oppgjørsformer i forhold til oppdragsgivere og besøkssteder

1g	kunne utføre førstehjelp og ha kjennskap til sikkerhetskrav

1h	ha kunnskaper om gruppedynamikk og kjenne til en gruppeleders funksjon og oppgaver 

1i	kjenne til lover, forskrifter og forsikringsvilkår for forskjellige deler av næringen


Mål 2
Elevene skal kunne forberede og gjennomføre et guideoppdrag

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne innhente og bearbeide informasjon i forhold til et guideoppdrag

2b	kunne formidle informasjon tilrettelagt for ulike målgrupper

2c	kunne forklare utrykket transfer og kunne gjøre rede for hvordan et transferoppdrag gjennomføres


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om en reiselederes arbeidsoppgaver og ansvar

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne innhente informasjon og kunne vurdere hvilke informasjonsbehov ulike grupper har

3b	kunne gjøre rede for en reiseleders arbeidsoppgaver 

3c	ha kunnskaper om hvordan turer legges opp og kunne vise praktiske eksempler på dette

3d	kjenne den sosiale rollen og det ansvar en reiseleder har


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om en aktivitets- og opplevelseslederens varierende arbeidsoppgaver og kunne lede enkle aktivitets- og opplevelsesopplegg

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kunne planlegge og tilrettelegge enkle aktivitets- og opplevelsesopplegg, arrangementer og konkurranser

4b	kunne utarbeide og kunne gi klare instruksjoner om teknikker og sikkerhet i forbindelse med aktivitets- og opplevelsesopplegg


4c	kunne innhente opplysninger om lokale- og/eller nasjonale organisasjoner innen de ulike aktivitetsområdene



2.5	Reiselivstjenester


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om transportsektorens plass i det totale reiselivsproduktet og kjenne til samferdselens betydning i samfunnet

Hovedmomenter 
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for transportsektorens betydning for reiselivet

1b	kjenne til betingelser for offentlig og privat transportvirksomhet

1c	kunne sette opp og prisberegne reiseruter i Norge og til utlandet med ulike transportmidler

1d	ha kunnskaper om de krav som stilles ved formidling av transporttjenester

1e	ha kunnskaper om tilbud som skal gis reisende før, under og etter reiser med ulike transportmidler


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om forskjellige reisebyråtjenester og kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for reisebyråenes oppgaver i den totale reiselivsproduksjonen

2b	kunne gjøre rede for tjenester reisebyråene formidler og kunne utføre oppgaver i forhold til arbeid i reisebyrå


Mål 3
Elevene skal vite hvilke oppgaver og ansvar en reisearrangør har i forhold til produksjon, salg og gjennomføring av et tilbud

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om prinsippene i pakkereisedirektivet

3b	kunne gjøre rede for produktene som reisearrangørene selger

3c	kjenne til de elementene som inngår i et komplett reiseprodukt

3d	kunne følge prinsipper for kalkulasjon og prissetting av reiser

3e	kunne gjøre rede for gjeldende reisevilkår og reiseforsikringer

3f	kunne gjøre rede for hvordan en destinasjon organiseres

3g	kjenne til reisegarantifondets bestemmelser og kunne vurdere konkrete saker i forhold til dette

3h	kjenne til reklamasjonsnemda for selskapsreisers oppgaver


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan overnattings- og serveringsbransjen er bygd opp, som enkeltbedrifter og kjeder, og om hvilken betydning bedriftene har i det lokale reiselivet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for hvilke bransjeorganisasjoner som finnes innen overnattings- og serveringssektoren og deres oppgaver

4b	kjenne ulike bedriftstyper innen overnattings- og serveringsnæringen

4c	kunne gjøre rede for hvilke elementer som inngår i et hotellprodukt

4d	kunne gjøre rede for de lokale overnattings- og servicetilbudene i reisemålsregionen og vurdere bedriftenes målgrupper

4e	kunne gjøre rede for hvilke yrkesgrupper som er knyttet til de ulike oppgavene i en overnattings- og serveringsbedrift

4f	kjenne til samarbeidsformer nasjonalt og internasjonalt innen overnattings- og serveringssektoren

Mål 5
Elevene skal kjenne til ulike typer produkt- og markedsorganisasjoner og deres oppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til hva som styrer produktutviklingen innen reiselivet

5b	kjenne til oppbygging og eierforhold innen produkt- og markedsorganisasjonene

5c	ha kunnskaper om organisasjonenes ulike arbeidsoppgaver

5d	kjenne til hvordan organisasjonene ivaretar informasjon og samordner salg og markeds-føring

5f	kjenne til den betydning disse organisasjonene har for reiselivet lokalt, regionalt og nasjonalt



2.6	Resepsjonslære


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for overnattingsbedriftenes oppbygning, organisering, arbeidsoppgaver og samarbeidspartnere

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til organisasjonsplaner i små, mellomstore og store overnattingsbedrifter

1b	kunne gjøre rede for ansvarsområder og arbeidsoppgaver for de enkelte avdelingene i overnattingsbedrifter

1c	kunne gjøre rede for internkommunikasjon og tekniske kommunikasjonskanaler mellom overnattingsbedriftenes forskjellige avdelinger

1d	ha kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere for overnattingsbedrifter

1e	ha kjennskap til lover og forskrifter som er viktige for hotell- og restaurantnæringen

1f	kjenne prinsippene for kalkulasjon av værelsespriser og bedriftenes krav til lønnsomhet



Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om resepsjonens ulike funksjoner og kunne utføre de vanligste arbeidsoppgavene i resepsjonen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise god telefonkultur og være seg bevisst den rollen resepsjonisten har i bedriftens markedsføring og serviceprofil

2b	kunne bruke riktige tiltaleformer i forhold til gjester, kunder og kollegaer

2c	kunne gjøre rede for bookingavdelingens arbeidsoppgaver og avdelingens betydning for salg og markedsføring

2d	kunne bruke de tekniske hjelpemidlene som er i en resepsjon

2e	kunne ta imot og registrere alle typer bestillinger

2f	kunne utforme og følge opp tilbud både skriftlig og muntlig

2g	kunne følge rutiner for bekreftelser, avbestillinger og uteblivelse

2h	kunne utføre rutinene ved innsjekking og forstå betydningen av nøyaktighet i dette arbeidet

2i	ha kjennskap til resepsjonistens ulike samarbeidspartnere

2j	kunne forklare resepsjonens betydning som informasjonssentral 

2k	kunne bruke aktuelle oppslagsverk og informasjonsbaser

2l	kunne gjøre rede for sikkerhetsrutiner i tilfeller som brann, tyveri, ran og bombetrussel

2m	kunne forklare og følge etiske regler for personvern og gjestebehandling


Mål 3 
Elevene skal kunne utføre enkelt økonomiarbeid knyttet til salg og markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utføre enklere statistikkarbeid

3b	kjenne alle betalingsformer og kunne følge opp og avslutte gjesteregninger


3c	kunne utføre rutiner i kassen som betaling, korrigeringer, valutaveksling, skiftoppgjør og dagsoppgjør 




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 undervisningpraksis
		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, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag 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 læreplanene.

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 terminkarakterer.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.

3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


Moduler og timefordeling i reiselivsfag1)

Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Modul 1 Reiselivskunnskap
187
5
Modul 2 Service og tjenesteyting
187
5
Modul 3 Reiselivsarbeid
187
5
Modul 4 Reiselivstjenester
187
5
Modul 5 Resepsjonslære
112
3

1)	Reiselivsfaget består av 5 moduler. Modul 1, 2 og 5 er felles med reiseservice- og 	resepsjonsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. 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 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.



Vedlegg 2


Vurdering i reiselivsfag



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter i alle moduler.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

Modul 1 - Reiselivskunnskap:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.

Modul 2 - Service og tjenesteyting:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Modul 3 - Reiselivsarbeid:	Elevene kan trekkes ut til praktisk/muntlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Modul 4 - Reiselivstjenester:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides sentralt etter sentrale retningslinjer.

Modul 5 - Resepsjonslære	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
	Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.


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

