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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 II (VKII) romteknologi.


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, 15. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Romteknologi og romrelatert teknologi har i de senere år økt i omfang. En stor del av tekno-logien og produktene som man i dag betrakter som en selvfølge, har sitt utspring i målrettet forskning på og utvikling av teknikker og produkter for bruk i romfartøy og virksomhet knyttet til anvendelsen av slike fartøy. 

Mye av den elektronikkbaserte måleteknikken som i dag brukes innenfor en rekke andre områder, til å måle og teste alt fra mennesker og dyr til alle typer apparater og maskiner, har overtatt og tilpasset teknologien fra romfartøy av ymse slag. I denne sammenheng er ulike fjernmålingsteknikker utviklet slik at de representerer et helt fagfelt innenfor elektrofag.

Rombaserte tjenester og annen romvirksomhet vil i framtida øke ytterligere i omfang og kompleksitet, og Norge spiller allerede i dag en vesentlig rolle i denne sammenheng, nasjonens størrelse tatt i betraktning. Norges og Svalbards beliggenhet er særdeles gunstig sett i relasjon til satellittbasert overvåking. Dette er et område som har økt sterkt de senere år, og vil få stadig større betydning i årene som kommer. 

Virksomheten ved bakkestasjoner som betjener dette markedet må derfor forventes å øke til-svarende. I tillegg benyttes teknologien i utstrakt grad innenfor andre sektorer som baserer mye av sin virksomhet på rombaserte støttetjenester. Et eksempel på dette er oljeindustriens avhengighet av satellittkommunikasjon. Faget romteknologi gir et meget godt grunnlag for de som skal betjene og vedlikeholde slike stasjoner og slikt utstyr, og kvalifiserer også til operasjon og vedlikehold av lignende utstyr som brukes i mange andre sammenhenger.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II romteknologi må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I elektronikk i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

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



1.5	Kompetanse

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse får man etter 3 års videregående opplæring i skole. Denne kompetansen kvalifiserer for arbeid på blant annet satellitt- og rakettstasjoner.

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, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne måle, vurdere og reparere feil ved elektronisk, kommunikasjons- og romteknologisk utstyr 

	kunne bruke relevant dokumentasjon, oppslagsverk og fagterminologi på norsk og engelsk 

	kunne se sammenhengen mellom den faglige utførelsen og sikkerheten for mennesker og materiell og kunne ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold for å redusere sjansen for skader ved utførelsen av arbeidet 

·	ha kjennskap til gode arbeidstillinger og riktig bruk av sikkerhetsutstyr 

	være pålitelige, ansvarsbevisste og objektive ved utførelsen av arbeidet 

	kunne arbeide selvstendig og i nært samarbeid med andre

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling 

	kunne planlegge, gjennomføre og kvalitetskontrollere egne arbeidsoperasjoner 

	kunne følge gjeldende lover og forskrifter

	kunne vise serviceinnstilling

·	kjenne prinsipper som gjelder for kvalitetssikring og internkontroll 

·	kjenne de mulighetene den teknologiske utviklingen medfører nasjonalt og internasjonalt i såvel sosial som etisk og miljømessig forstand

	kunne ta ansvar for egen læring












2.2	Elektronikk og kommunikasjonsteknologi


Mål 1
Elevene skal ha gode kunnskaper om høyfrekvenskretser og deres virkemåte. De skal
kjenne til hvordan disse er konstruert

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjøre rede for transistorens y-parametre og for spesielle konstruksjonsproblemer som kan oppstå i høyfrekvenskretser

1b	kjenne til teorien om og kunne utføre beregninger av resonans og ulike typer HF-oscillatorer ved hjelp av komplekse tall og kunne gjøre målinger på slike kretser

1c	kunne forklare virkemåten til avstemte forsterkere og bredbåndsforsterkere og kunne utføre målinger på disse

1d	kjenne til støytalldefinisjonen og kunne måle støytallet på en forsterker

1e	kunne gjøre rede for impedanstransformasjon i avstemte forsterkere og kaskadekopling av disse

1f	kjenne til høyfrekvente effektforsterkere og kunne utføre målinger på disse

1g	kunne forklare prinsippene som gjelder for to av de vanligste høgeffektforsterkere i satellittsendere, og kunne forklare hvorfor de fleste satellittsendere er basert på felteffekttransistorer

1h	kjenne til hvordan kommunikasjonssatellitter brukes og fungerer


Mål 2
Elevene skal ha gode kunnskaper om modulasjons- og demodulasjonstyper i et kommunikasjonssystem og kunne utføre nødvendige beregninger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare og utføre beregninger med modulasjon og demodulasjon av AM/FM/PM-signaler, enkel og dobbel sidebåndsoverføring og kunne stille inn sender- og mottaker-utstyr for slike moduleringsmåter

2b	kunne forklare og kunne utføre beregninger av frekvenstransformasjon- og multiplikasjon

2c	kjenne til heterodynprinsippet og spesielle koplinger og kretser som baserer seg på dette prinsippet

2d	kunne forklare bølgeutbredelse og påvirkninger av bølger i fritt rom, med hovedvekt på UHF og mikrobølger

2e	kunne forklare prinsippene som gjelder for antenneteknikk og signalformidling på kabel med hovedvekt på UHF og mikrobølger

2f	kunne utføre antennemålinger, kunne framstille antennens strålingsdiagram og kunne sammenligne måleresultatene med teoretiske beregninger

2g	kunne utføre impedanstilpassing for minst mulig tap i systemet mellom kabler, antenner og andre laster ved hjelp av aktuelle metoder

2h	kunne utføre målinger av dempning i kabler og system og kjenne til ulike måter å løse dempningsproblemer på

2i	kunne avgjøre polarisasjonen til ulike antenner ved å utføre ulike målinger på disse



2.3	Telemetri


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om utviklingen og oppbygningen av telemetrisystemer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for grunnleggende begreper innenfor telemetri

1b	kjenne til utviklingen av telemetrisystemer basert på den historiske utviklingen av elektroniske systemer

1c	kunne forklare på blokkskjemanivå sammensetningen av en totalt fungerende telemetristasjon

1d	kjenne til IRIG-normene og hovedtrekkene i tilhørende dokumentasjon










Mål 2
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om bølgeutbredelse og transmisjonssystemer. De skal kunne sette i drift og betjene tilhørende sendere, mottakere og antenneutstyr for satellitt- og rakettkommunikasjon og kunne utføre enkelt vedlikehold på slikt utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbygningen av sendere og mottakere for generell telemetri

2b	kunne forklare virkemåten til spesielle apparater for distribusjon av antennesignaler i en telemetristasjon 

2c	kjenne til informasjonsbegrepet, kildekoding, kanalkapasitet, feildetekterende koder og feilkorrigering

2d	kunne forklare grunnprinsippene som gjelder for komplekse modulasjonstyper for telemetrioverføringer ved høy datarate

2e	kjenne til forholdet mellom overføringskapasitet, effekt og båndbredde

2f	kjenne til ulike problemer i tilknytning til raketter som f.eks flammedemping og spinnmodulasjon

2g	kunne retningsinstille antenner for kontroll av riktig posisjonsbestemming av satellitt ved et gitt tidspunkt

2h	kunne bruke en VHF/UHF-generator som referanse- og testsender for sending av modulerte bølger for mottaking og måling på mottakeren med maksimal retningsjustering av antenne 

2i	kunne forklare virkemåten til og oppbygningen av målfølgende antennesystemer basert på monopulsprinsippet

2j	kunne gjøre rede for begrensninger og muligheter ved ulike antennetyper til bruk i raketter og andre hurtige beveglige innretninger

2k	kjenne til prinsippene som gjelder for diversity-mottaking

2l	kunne kople opp og sette i drift sendere og mottakere for et telemetrisystem

2m	kunne gjøre rede for hvilke sikkerhetsrutiner som gjelder ved arbeid på mikrobølge-installasjoner






Mål 3
Elevene skal ha gode kunnskaper om apparater for digitale og analoge telemetrisystemer og datalagring. De skal kunne kople sammen, sette i drift, betjene og vedlikeholde slike apparater

Hovedmomenter 
Elevene skal

3a	kunne forklare grunnprinsippene som gjelder for digital telemetri, som f.eks PCM kodere, simulatorer, bit syncronizers, format syncronizers, word selectors og nødvendige enheter for distribuert dekoding

3b	kunne kople sammen og programmere simulatorer, bit syncronizers, format syncronizers og word selector systems til en fungerende operativ enhet for telemetridekoding og kunne betjene og vedlikeholde denne

3c	kunne bruke et fullt oppsatt dekodersystem på reelle måledata fra rakett eller ballong

3d	kunne forklare grunnprinsippene som gjelder for analoge telemetrisystemer, som f.eks FM-multipleksere og diskriminatorer

3e	kunne kople sammen og sette i drift et fungerende system for FM-telemetri og kunne betjene og vedlikeholde dette

3f	kunne forklare grunnprinsippene som gjelder for lagringsmedier for store datamengder og høyhastighetsdata, og kunne gjøre rede for begrensninger, fordeler og ulemper ved ulike lagringsmedier

3g	kunne kople opp og sette i drift ulike lagringsmedier for telemetridata

3h	kunne gjøre rede for ulike måter å overføre data fra et telemetrisystem til et datasystem for etterbehandling og analyse


Mål 4 
Elevene skal ha gode kunnskaper om støttesystemer for telemetri

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne forklare hovedprinsippene som gjelder for tidskodesystemer og tidskodedistribusjon for datalagring og synkronisering av målinger

4b	kunne forklare grunnprinsippene som gjelder for standardoscillatorer (frekvensstandarder) og kunne gjøre rede for frekvensdrift og nøyaktighetskrav

4c	kjenne til systemer for registrering av støttedata, som f.eks. dataloggsystemer og skrivende registreringsutstyr

4d	kjenne til systemer for kopling og distribusjon av analoge og digitale signaler i en telemetristasjon

4e	kjenne til grunnprinnsippene som gjelder for baneposisjonering ved hjelp av slant ranging og tone ranging, og kunne kombinere systemer for sanntids baneprediksjon basert på presisjonsradar, ranging og vinkelmålinger

4f	kjenne til ulike kraftforsyningssystemer for avbruddsfri kraft


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle måleteknikker som brukes i rakett- og bakkeinstrumentering

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til baneprediksjon og målesystemer for avvik og korreksjon

5b	kjenne til systemer for attitydeinformasjon og -kontroll og stabilisering

5c	kjenne til ulike måleinstrumenter for radiostøy og elektromagnetiske felt og bølger

5d	kjenne til ulike typer optiske sensorer og instrumenter



2.4	Romteknologi og satellitteknikk


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om ulike typer av satellitter, og om hvordan de brukes og fungerer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til ulike rombaserte transportsystem

1b	kjenne til satellitters rommiljø og de krefter og påvirkninger de utsettes for

1c	kunne forklare delsystemenes arkitektur med hensyn til konstruksjon og materialvalg

1d	kjenne til avveining mellom bruk og pålitelighet og behovet for bevegelige deler i satellitter

1e	kunne gjøre rede for de grunnleggende prinsippene som gjelder for temperaturregulering, og kjenne til utstyr for passiv og aktiv temperaturregulering

1f	kunne gjøre rede for hvordan energi dannes, reguleres og lagres i satellitter

1g	kjenne til kommunikasjonssatellitters formidling av ulike typer informasjon mellom to eller flere steder på jorden

1h	kjenne til ikkestasjonære satellitters registreringssystem (remote sensing)

1i	kjenne til satellitters baneforstyrrelser, tidstolleranser og baneprojeksjon mot jorden og sollysets innfallsvinkel og jordskygge

1j	kjenne til GPS- og SAR-satellitter

1k	kunne gjøre rede for hva som menes med satellitter i solskygge (eclipse), og kjenne til satellitters navigasjonssystemer


Mål 2
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om en satellitts oppbygning og virkemåte. De skal kunne gjøre kontrollerte forsøk med en satellittmodell

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til systemer for kraftforsyning, kjenne til opplading av batterier med solceller og kjenne til regulering av solceller for størst mulig solintensitet

2b	kunne utføre antennestyring som muliggjør kontakt med kontrollstasjon og kunne manøvrere satellitten for ønsket kontroll

2c	kunne kontrollere satellittens status hva angår spenninger, strømmer og temperatur

2d	kjenne til ulike oppdrag og nyttelaster en satellitt kan ha



2.5	Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om samfunnets behov for informasjonssystemer basert på fjernanalyse og kunne bruke geografiske informasjonssystemer (GIS)

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hvordan satellittbaserte informasjonssystemer kan brukes innen miljøvern, ressurs- og samfunnsplanlegging og meteorologi

1b	kjenne til geografiske databaser, maskinvare og programvare

1c	kjenne til ulike datafangstmetoder

1d	kjenne til GIS programvare

1e	kjenne til analyse med GIS og til kartografi



2.6	Programmering


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om generelle begreper knyttet til programmering og aktuelle programmeringsspråk. De skal ha kunnskaper om hvordan programmer i aktuelle programmeringsspråk er strukturert og  kunne utføre ulike operasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hva som menes med klassisk programmering, strukturert programmering og objektorientert programmering

1b	kunne gjøre rede for forskjeller mellom kompilerte språk og tolkede språk

1c	kunne gjøre rede for ulike programfeil som f.eks syntaksfeil, logiske feil og kjøretidsfeil

1d	kjenne til programmeringssmiljøet i aktuelle programmeringsspråk som f.eks oppstart, hovedmeny og avslutning

1e	kunne bruke aktuell standard programvare

1f	kunne gjøre rede for begrepet variabel og ulike talltyper, tegn og strenger

1g	kunne lage programmer som utfører beregninger og som tilordner disse som verdier i tabeller

1h	kunne lage programmer med ulike kontrollsetninger

1i	kunne bruke pekere, tabeller og strenger

1j	kunne gjøre rede for og kunne lage funksjoner i programmer 

1k	kunne gjøre rede for begrepene innkapsling, arv og polymorfi i objektorientert programmering

1l	kunne gjøre rede for dynamiske strukturer, herunder lagringsklasser og dataklasser, og operatoroverlasting

1m	kunne utføre ulike typer filbehandling

1n	kunne bruke PC med ulike I/O-kort med tilhørende programvare



2.7	Fysikk


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om solens innvirkning på jorden og vårt solsystem. De skal kjenne til de viktigste egenskapene til jordens nærmiljø og til ulike metoder for måling av forhold i jordens nærmiljø

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for jordens atmosfære, dens sammensetning, temperatur, trykk og bevegelse

1b	kjenne til spesielle forhold i den øvre atmosfære

1c	kjenne til forholdene i ionosfæren, dens dannelse, struktur, temperatur og variasjoner

1d	kjenne til ulike metoder for måling av forhold i den øvre atmosfære

1e	kjenne til målinger av magnetfelt og til ulike magnetometer

1f	kjenne til solas struktur, temperatur og strålingsspektrum

1g	kjenne til solflekker og forstyrrelser på sola

1h	kjenne til solvind og det interplanetære medium

1i	kjenne til nordlysets beliggenhet, årsak og lysemisjoner

1j	kjenne til nordlysforstyrrelser og nordlysets interaksjon med geomagnetisme








Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan drivhuseffekten kan påvirke klimaet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hva solstråling og jordstråling er (energibalansen)

2b	kunne gjøre rede for de viktigste klimagassene i atmosfæren og kretsløpene for disse

2c	kunne forklare klimautviklingen i forskjellige tidsperioder

2d	kunne forklare klimagassenes historiske utvikling 

2e	kunne gjøre rede for ulike komponenter i klimasystemet

2f	kjenne til ulike hypoteser for klimautvikling


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om ozonlagets tilstand og betydning for livet på jorden

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for hvor i atmosfæren ozon finnes og hvordan ozon dannes

3b	kunne gjøre rede for hvordan ozon nedbrytes

3c	kunne gjøre rede for hvordan man mener utviklingen av ozonlaget blir i framtiden og hvordan denne utviklingen følges


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om ioniserende stråling og om hvordan all romvirksomhet kan beskytte seg mot denne strålingen

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til ulike egenskaper til ioniserende stråling 

4b	kjenne til sekundære strålingsprosesser

4c	kjenne til alfa-, beta- og gammastråling

4d	kunne utføre målinger med NaJ-detektor, ionekammer og spektrumsanalysator


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om hovedtrekkene i astrofysikk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til metoder for beregning av stjerners overflatetemperatur og avstander i verdensrommet

5b	kjenne til Hertzsprung-Russell-diagrammet

5c	kjenne til hovedtrekkene i stjerners livssyklus

5d	kunne beskrive den mest utbredte modellen for universets tilblivelse og utvikling 


Mål 6
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i klassisk mekanikk

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til Newtons lover og ved hjelp av disse kunne utføre enkle beregninger

6b	kjenne til jordens unnslipningshastighet

6c	kjenne til de fysiske prinsipper som ligger til grunn for rakettfremdrift (kraft - motkraft)

6d	kjenne til ulike typer satellittbaner og det fysiske grunnlaget for beregning av slike baner



2.8	Matematikk 


Mål 1
Elevene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til aktuell matematisk notasjon og terminologi

1b	kunne samarbeide om å løse matematiske problemer

1c	kunne relatere vanlige matematiske og statistiske begreper til dagligliv og samfunn

1d	kunne forstå og gjennomføre aktuelle matematiske bevis og resonnementer
1e	kunne innhente, bearbeide og presentere matematisk informasjon skriftlig og muntlig


Mål 2
Elevene skal kunne løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter både grafisk, ved regning og bruk av informasjonsteknologi, og kunne gjøre rede for de enkelte trinnene i utregningen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne løse ikkelineære ligninger og ligningssystemer

2b	kunne løse lineære ligningssystemer med flere enn to ukjente

2c	kunne bruke informasjonsteknologi til å undersøke og løse ligninger og ulikheter

2d	kunne formulere og løse praktiske problemer ved hjelp av ligninger og ulikheter

2e	kunne løse ulikheter som inneholder rasjonelle uttrykk

2f	kunne løse irrasjonelle ligninger


Mål 3
Elevene skal ha gode kunnskaper om og kunne regne med trigonometriske funksjoner. De skal kjenne noen av deres vanligste anvendelser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for absolutt vinkelmål og kunne regne mellom grader og radianer

3b	kunne gjøre rede for definisjonen av sinus, cosinus og tangens for vilkårlige argumenter

3c	kunne bruke cosinussetningen og sinusproporsjonen

3d	kunne finne argumentet når verdiene til trigonometriske funksjoner er gitt

3e	kunne gjøre rede for de eksakte verdiene til sinus, cosinus og tangens til ulike vinkler

3f	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom verdier for trigonometriske funksjoner til supplement- og komplementvinkler

3g	kunne bruke formlene for sinus, cosinus og tangens til en sum og en differens av vinkler og kunne bruke formelen for en sirkel



Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til det teoretiske grunnlaget for differensialregningen, kunne beregne grenser, kunne derivere og kunne utnytte denne kunnskapen til å løse praktiske problemer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for begrepet grenseverdi og kunne regne ut grenseverdien til enkle, ubestemte uttrykk

4b	kunne gjøre rede for kontinuitetsbegrepet og ut fra utseende til funksjonsgrafen kunne avgjøre om en funksjon er kontinuerlig og om den er deriverbar

4c	kunne derivere potensfunksjoner og trigonometriske funksjoner

4d	kunne derivere summer, differenser, produkter, kvotienter og sammensatte funksjoner

4e	kunne finne den første- og andrederiverte til en funksjon og kunne drøfte grafen til en funksjon

4f	kunne bruke grafiske, regnetekniske og eksperimentelle verktøy basert på informasjons-teknologi i funksjonslæren



2.9	Naturfag


Mål 1
Elevene skal ha tilegnet seg kunnskaper om fellestrekk ved levende organismer. De skal kjenne til hvordan celler, vev og organer i kroppen fungerer, slik at de bedre kan forstå og vurdere enkel informasjon om det biologiske grunnlaget for god helse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hvordan celler er bygd. De skal kjenne til celleånding, og kunne gi eksempler på prosesser i cellene som krever ATP. Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan stoffer transporteres ut av og inn i cellene, og hvilken betydning enzymer har for stoffskiftet. De skal kunne gjøre rede for hvordan ulike celler er spesialisert og hvordan de samarbeider om å utføre ulike oppgaver i ulike organer

1b	kunne gjøre rede for hvordan kroppen tar opp og omsetter karbohydrater, proteiner og fett, og hvilken betydning disse stoffene har for vekst og helse



1c	kunne gi eksempler på hvordan hormoner og nerver regulerer de prosessene som foregår i cellene og hvordan organismene reagerer hensiktsmessig på forandringer i det indre og ytre miljøet

1d	kunne gjøre rede for forskjellen på bakterier og virus, kunne gi noen eksempler på hvordan virus og bakterier kan forårsake sykdom og hvordan vi kan beskytte oss mot slike sykdommer

1e	kunne gjøre rede for immunsystemet og forklare hvorfor det tas hensyn til blodtype ved blodoverføring

1f	kunne forklare hva vaksine er og hvordan vaksine påvirker immunsystemet

1g	kunne gjøre rede for hva som skjer ved allergiske reaksjoner og for mulig behandling av allergikere


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om molekylærbiologi, celle- og organismebiologi samt økologi og populasjonsbiologi. De skal ha kjennskap til ulike biologiske problemer romvirksom-heten står overfor

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til ulike proteinstrukturer og funksjoner (enzymer, hormoner, reseptorer ol)

2b	kjenne til genteknologi for industriell utnyttelse

2c	kjenne til celleregenereringsmekanismer, generell bioteknologi og intracellulære kommunikasjonssystemer

2d	kjenne til spesielle forhold som i det ytre rom eller ved opphold på en romferge og romstasjon utsetter levende organismer for vektløshet og kosmisk stråling, såkalt mikro-gravitasjonsbetingelser

2e	kjenne til arbeidet med å utvikle minidvergplanter som under langvarige interplanetariske romferder skal gi oksygen og næring i form av høyverdig proteiner, fett og karbohydrater











2.10	Engelsk


Mål 1
Elevene skal kunne oversette servicedokumenter, brukerveiledninger og monterings-beskrivelser for aktuelt utstyr. De skal kunne forstå engelsk og bruke språket i tale og skrift

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utvikle et ordforråd av allmenn art og et spesialisert ordforråd knyttet til teknikk og romteknologi

1b	kunne forstå og uttrykke mening og hensikt i tale og skrift

1c	kjenne til sosiale og kulturelle forhold i engelsktalende land og kunne kommunisere i ulike situsjoner

1d	kunne bruke ulike hjelpemidler som f.eks ordbøker, grammatikk, manualer, oppslagsverk og tilgjengelig informasjonsteknologi 







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, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevenes 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 termin-karakterer. 

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 II romteknologi

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Elektronikk og kommunikasjonsteknologi
150
4
Telemetri
224
6
Romteknologi og satellitteknikk
111
3
Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
75
2
Programmering
112
3
Matematikk
150
4
Fysikk
187
5
Naturfag
112
3
Engelsk
38
1



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs II romteknologi

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Elektronikk og kommunikasjons-teknologi
Modul 1: Alle mål i faget.
150
4
Telemetri
Modul 2: Mål 1, 2 og 5.
Modul 3: Mål 3 og 4.
112
112
3
3
Romteknologi og satellittteknikk
Modul 4: Alle mål i faget.
111
3
Fjernanalyse og geografiske informasjonssystem
Modul 5: Alle mål i faget.
75
2
Programmering
Modul 6: Alle mål i faget.
112
3
Matematikk
Modul 7: Alle mål i faget.
150
4
Fysikk
Modul 8: Alle mål i faget.
187
5
Naturfag
Modul 9: Alle mål i faget.
112
3
Engelsk
Modul 10: Alle mål i faget.
38
1

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 videregående kurs II romteknologi



Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene 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.	Eksamensoppgavene 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.	Eksamen på videregående kurs II romteknologi:

Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til eksamen i elektronikk og kommunika-sjonsteknologi og i telemetri. I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i øvrige studieretningsfag.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Eksamensform:	Elektronikk og kommunikasjonsteknologi, skriftlig.
	Telemetri, skriftlig.
	Romteknologi og satellitteknikk, skriftlig.
	Fjernanalyse og geografiske informasjonssystem, skriftlig.
	Programmering, praktisk.
	Matematikk, skriftlig.
	Fysikk, skriftlig.
	Naturfag, muntlig.
	Engelsk, skriftlig.


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

