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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) murer.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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 det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 16. mai 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1 Innledning

Murerfaget er et håndverksfag med gamle tradisjoner. Å mure med tegl og mørtel gjøres stort sett på samme måte som for mange tusen år siden. Faget er preget av tradisjon og arv fra tidligere murhåndverkere. Byggverk og murkonstruksjoner fra tidligere tider utmerker seg ved dristig bruk av materialer og rett bruk av mørtel, puss og blokkprodukter.  

Det registreres en stadig økning i bruk av teglflis og blokkprodukter. Nye produkter kommer på markedet, og dette stiller stadig større krav til grundig fagutdanning og en allsidig, syste-matisk opplæring.  

Andre vekstområder er rehabilitering, restaurering, renovering og etterisolering av den eldre boligmassen. Det ventes en stadig større etterspørsel etter slike tjenester. Derfor er det viktig at gamle håndverksteknikker bevares og at nye fagarbeidere får opplæring i disse.

Videregående kurs I murer er en start på spesialisering og bygger på grunnkurs byggfag. Samarbeid med andre yrkesutøvere som f. eks. ingeniører, elektrikere og tømrere er nødvendig, og respekt for andres arbeid er et mål som må verdsettes høyt.

Muring med tegl regnes som hovedområdet i murerfaget, og det er her hovedtyngden av arbeidsmengden ligger. Opplæringen i videregående kurs I murer legger derfor vekt på dette.

Bransjens utøvere påvirker i stor grad miljøet gjennom sitt materialvalg, produksjonspro-sessene og sluttproduktene. Bevisste holdninger til miljø- og ressursspørsmål er derfor viktige.

Med svennebrev i murerfaget kan man ta mesterutdanning og starte eget firma.
Svennebrev med generell studiekompetanse kan gi mulighet for opptak på ingeniørhøyskole eller universitet. (Se kap. 1.5 om generell studiekompetanse). 

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I murer må søkeren normalt ha bestått grunnkurs byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I murer er normalt 1-årig. 




1.4	Innhold

Videregående kurs I murer består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35
Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kjenne til de viktigste utviklingstrekkene i landets byggeskikk og kunne bidra til å ta vare på bygningsmiljøet

	kunne ta vare på og bruke utstyr og hjelpemidler riktig

	kunne bruke materialer økonomisk

	kunne arbeide grundig, nøyaktig og med stolthet for faget, ha vilje til å ta aktivt del i systematisk kvalitetssikring og kunne holde god orden på arbeidsplassen

	ha forståelse og respekt for fagenes egenart

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter for byggebransjen

	vise positive holdninger til og kunnskaper om de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	ha utviklet sine skapende evner

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, religion 

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne arbeide selvstendig, men også ha evne til å samarbeide når det er nødvendig

	kunne vurdere murerfaget i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet

	ha en bevisst holdning  til miljø- og ressursspørsmål, og ha kunnskaper som setter dem i stand til å utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til natur og miljø

	kunne yte god sevice overfor oppdragsgivere	







2.2	Bransjelære og tegning		


Mål 1
Elevene skal kjenne til funksjonene i et murmesterfirma, og hvordan arbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at sluttproduktene tifredsstiller kravene som stilles i lover, forskrifter og av oppdragsgivere.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hva totalentreprise, hovedentreprise og delt entreprise er, og kunne gjøre rede for hvilke kontraktstandarder som er mest brukt

1b	kunne forklare hvordan arbeidet i en murerbedrift er organisert og gjøre rede for hvilke krav som stilles til medarbeiderne

1c	kunne beregne materialkostnader for enkle arbeider og fortelle hvordan ombruk og rasjonalisering innvirker på prosjektets lønnsomhet

1d	kunne tegne en enkel skisse som viser hvilke påkjenninger en konstruksjon utsettes for og hvordan konstruksjonene opptar og overfører kreftene


Mål 2
Elevene skal kjenne hovedkravene samfunnet stiller til utforming av byggeprosjekter og til innpassing av prosjektene i miljøet det skal bygges i.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hvilken dokumentasjon som kreves for at bygningsrådet kan gi gravetillatelse og behandle en byggesak for et vanlig bolighus

2b	vite at avtaler om utførelse av byggearbeider skal bygge på norsk lov og følge 	gjeldende regler, forskrifter og standarder for kontraktsmessig inngåelse og utførelse


Mål 3
Elevene skal kjenne til hvordan byggebransjen er organisert og hvordan avtaler mellom partene i arbeidslivet regulerer arbeidsforholdene. De skal kjenne til hvilke forhold i arbeidet som har betydning for bedriftenes og yrkesutøvernes økonomi.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskap og forståelse for betingelser som må oppfylles for at bedriften skal være levedyktig og gi sikre arbeidsplasser

3b	kunne sette opp et enkelt overslag for egen lønn for et arbeidsstykke basert på akkordtariffen for murerfaget


Mål 4
Elevene skal kunne vise holdninger og atferd som har betydning for godt miljø både innenfor og utenfor skolen, og som fremmer likestilling og toleranse. Elevene skal kunne identifisere forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til  ulykker og yrkesskader og ved å ta hensyn til dette i det praktiske arbeidet skal de vise vilje og evne til å verne seg selv og andre. Elevene skal ha fullført opplæring som tilfredsstiller kravene i stillasforskriftene.  

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for reglene om sikring av arbeidsplassen mot fallulykker og mot fallende gjenstander, og kunne montere og bygge alle typer stillas for byggevirksomhet på en måte som tilfredsstiller kravene i stillasforskriftene

4b	kunne gjøre rede for hvor mye stillaser i ulike belastningsklasser kan belastes med

4c	kunne gjennomføre en kontroll av stillaser, stiger og arbeidsbukker og kunne påpeke eventuelle mangler i forhold til stillasforskriftenes krav 

4d	kunne velge riktig løfteredskap ved hjelp av tabeller, kunne stroppe og anhuke riktig, gi korrekte signaler til kranfører og forklare hvordan de skal kontrollere heise- og løfteredskapen

4e	kunne verne seg selv og andre mot skadelige stoffer

4f	ha kunnskap om bruk og oppbygging av kartotek for helse- og miljøskadelige stoffer


Mål 5
Elevene skal kunne arbeide selvstendig og korrekt etter tegning. De skal kunne utføre enkelt tegnearbeid i forbindelse med planlegging og prosjektering.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne finne fram mål fra tegninger og kunne bruke disse til å utføre konstruksjoner på bygget

5b	kjenne til de vanligste systemer for målsetting, og ved hjelp av målestokk kunne kontrollere tegningene med hensyn til grove feil. De skal ved hjelp av delmålene kunne kontrollere og finne totalmålene

5c	kunne lese vanlige symboler som brukes på bygningstegninger i eget og beslektete fag

5d	kunne skissere og forstå tegninger av sammensatte byggedetaljer
5e	ved å tegne kunne vise sammenhengen mellom grunnriss, sideriss og oppriss

5f	kunne tegne en enkel arbeidstegning med tilhørende snitt og detaljer

5g	kunne forstå en vanlig bygningstegning og forklare forskjellen på parallellprojeksjon og speilprojeksjon

5h	beherske fagtegning slik at fasademur med buekonstruksjoner kan tegnes i målestokk 1 : 10

5i	ha oppøvd konsentrasjon, nøyaktighet og tålmodighet



2.3	Muring med teglstein


Mål 1
Elevene skal kunne vurdere og utføre de vanligste arbeidsoperasjonene i murerfaget. De skal ha syn for de estetiske verdiene som ligger i teglarbeid og at disse er avhengig av godt utført håndverk. Elevene skal ha utviklet sine kreative, praktiske og eksperi-mentelle evner.

Hovedmomenter
Elevene skal
   
1a	ha kjennskap til god og dårlig bruk av materialer og produkter på arbeidsområdet

1b	selv kunne legge an murverk 

1c	kunne beregne skiftegang for å kunne nå en på forhånd fastsatt høyde

1d	kunne delta i muring av en forblendingsvegg etter snor og ha god kjennskap til korrekt utførte overdekninger

1e	kunne delta i muring av rundbue, spissbue, stikkbue og ha kjennskap til gjeldende regler og forskrifter

1f	kjenne brannforskrifter som gjelder vanlige piper og ildsteder, og kunne delta i muring av peis og peisinnsats

1g	kunne detaljer ved muring av sokkel og overdekninger

1h	ha kjennskap til vanlige pipeforbandt og forskjellige forbandtløsninger

1i	ha kjennskap til dataassistert konstruksjon som hjelpemiddel i faget

1j	ha god kjennskap til utførelse av skallmur etter gjeldende forskrifter
1k	kunne rengjøre murverk


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om murerfagets tradisjoner, og være bevisst murerens rolle som formidler av kulturarven.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for ulike forbandt som blokkforbandt, kryssforbandt og forskjellige munkeforbandt med forbandtnøkkel

2b	kjenne til de viktigste utviklingstrekkene i landets byggeskikk og kunne drøfte hvilket ansvar murere har for kulturarven



2.4	Pussarbeid               							


Mål 1
Elevene skal kunne utføre de vanligste vegg- og gulvpussarbeider, og kunne sette opp krav til nøyaktighet og materialvalg. Ved utførelsen av arbeidet skal de kunne ta hensyn til materialets estetiske påvirkning på mennesker og dets tilpasning i et naturlig bygningsmiljø.
                             
Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vurdere pussarbeider gjennom kjennskap til teknisk utførelse 

1b	kunne utføre veggpuss i lodd og stokk, brettskurt og grovstokk med finpuss

1c	kunne pusse anslag og sålebenk

1d	kunne velge mørtel tilpasset underlag og bruksmåte

1e	kunne trekke en profilert gesims

1f	kunne holde god orden og utnytte materialene økonomisk

1g	kunne lire opp og støpe fall mot sluk

1h	kunne brettskure og stålglatte gulv



Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til ulike pussingsmetoder, spesialverktøy, tilsettingsstoffer og forskrifter.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til tynnpussingsmetoder

2b	ha kjennskap til mørtelklasser og bruksområder

2c	ha kjennskap til maskinelle påføringsmetoder

2d	ha kjennskap til fabrikkfremstilte mørtler

2e	ha kjennskap til vann- og sementforhold og masseforhold

2f	ha kjennskap til tilsetningsstoffer

2g	ha kjennskap til forskjellige utstøpningsmetoder

2h	ha kjennskap til vibrobrygge, helikopter og laser

2i	ha kjennskap til gjeldende regler, forskrifter og gjeldende standard



2.5	Flis- og skiferarbeid   

         						
Mål 1
Elevene skal kunne utføre arbeider med gulv- og veggflis på en måte som viser innsikt i materialenes egenskaper, og de skal ha forståelse for at flis kan fylle både tekniske og estetiske funksjoner.

Hovedmomenter
Elevene skal
                               
1a	kunne vurdere ulike underlag

1b	kunne legge an for flisearbeid, og selv kunne foreta nødvendige utmålinger og legge gulvflis og sette veggflis i lim på forskjellige underlag
                                     
1c	kunne lage ekspansjonsfuger og utføre fuging av gulv- og veggflis

1d	kunne identifisere gode tekniske og estetiske løsninger og kunne vurdere utført arbeid

1e	ha kjennskap til hvordan veggfliser settes i mørtel
1f	ha kjennskap til hvordan gulvfliser legges i sementrølpe

1g	ha kjennskap til syrefast lim og fugemasse


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkle skifer- og natursteinsarbeider som grunnlag for senere fordypning.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne dele skifer ved hjelp av rissenål og settmeisel
          
2b	kunne bruke stasjonær steinsag til deling av skifer

2c	ha kjennskap til mørtelvalg ved skiferarbeider



2.6	Muring med lettklinker og andre blokkprodukter 


Mål 1 
Elevene skal kunne utføre blokkmuring etter gjeldende forskrifter.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne delta i oppsetting av grunnmur og kjenne forskriftenes krav

1b	kunne velge riktig mørtel til muring og pussing

1c	ha kjennskap til vegg- og dekkeelementer, såleblokker og isoblokk

1d	ha deltatt i muring av elementpipe












2.7	Ildfast og syrefast muring						


Mål 1
Elevene skal være orientert om fagområdet  ildfast og syrefast muring som et grunnlag for senere fordypning.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	vite i hvilke situasjoner ildfast og syrefast muring er påkrevet

1b	kjenne prinsippene for ildfast og syrefast muring

1c	ha kjennskap til ildfast stampe- og støpemasse, forankringsmetoder og fuger og ekspansjonsløsninger



2.8	Rehabilitering og gipsarbeid                      					


Mål 1
Elevene skal kjenne murerfagets tradisjoner, de viktigste utviklingstrekkene i landets byggeskikk og yrkesutøverens ansvar for å ta vare på kulturarven.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne medvirke til at murverk blir bevart og satt i stand

1b	kunne foreslå faglige løsninger som alternativer til nedrivning

1c	ha grunnleggende kjennskap til bygningshistorien


Mål 2
Elevene skal kunne foreta enkle mørtelvalg og utføre enkle vedheftsteknikker. De skal ha  grunnleggende kunnskaper for å kunne utføre et trekningsarbeide, kjenne til forskjellige buekonstruksjoner og de bevaringsverdige forbandtnøkler. Elevene skal kjenne til nødvendig etterisoleringsteknologi.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge mørtel og metoder for rehabilitering

2b	kunne ta mål av gammel gesims og lage sjablong for  trekking av gesims
2c	kunne slå sammen gipsblanding og foreta utstøpning i en silikonform

2d	kunne trekke en gipslist og gipsprofil i benk ved hjelp av sjablong

2e	kunne gjerde hjørner og montere list eller profil

2f	kunne konstruere de vanligste buekonstruksjoner

2g	ha kjennskap til moderne etterisoleringssystemer

2h	ha kjennskap til metoder for etterisolering av bygg utvendig






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

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I murer

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2



Studieretningsfag


Bransjelære og yrkestegning
149
4
Muring med teglstein
262
7
Pussarbeid
187
5
Flis- og skiferarbeid
112
3
Muring med lettklinker og andre blokkprodukter
75
2
Ildfast og syrefast muring
37
1
Rehabilitering og gipsarbeid
112
3



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2 Moduler i videregående kurs I murer

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt
uketimer)
Bransjelære og yrkestegning
Modul 1:	Alle mål i faget.
150
4
Muring med teglstein
Modul 2:	Alle mål i faget.
262
7
Pussarbeid
Modul 3:	Alle mål i faget.
187
5
Flis- og skiferarbeid
Modul 4:	Alle mål i faget.
112
3
Muring med lettklinker og andre blokkprodukter
Modul 5:	Alle mål i faget.
75
2
Ildfast og syrefast muring
Modul 6:	Alle mål i faget.
38
1
Rehabilitering og gipsarbeid
Modul 7:	Alle mål i faget.
112
3

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 organsierte 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 videregående kurs I murer.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A. 	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.	Eksamensoppgaven skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av 	departementet.


B.	Eksamensform på videregående kurs I murer:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der 				studieretningsfagene inngår.  
	
	Allmennfag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fag.

	Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig.
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



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

