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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 opplæring i bedrift for aktivitørfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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.


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






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Fram til 1800-tallet ble de syke for det meste tatt hånd om i sine hjem. Innen psykiatrien så en imidlertid at dersom klientene ble satt i aktivitet, ble de roligere. Det var håndarbeidslærere eller sykepleiere som i starten ledet de ulike aktivitetene. Dette personalet kalte seg arbeidsterapeuter.

Etter hvert ble det ikke utdannet nok arbeidsterapeuter til å ta seg av både aktivisering av klien-ter og andre oppgaver som arbeidsterapeutene etter hvert fikk. I læreplan for aktivitører fra 1990 stod det: "Behovet for fagpersonell til å drive meningsfylt aktivisering ved institusjoner ga støtet til at flere skoler i årene 1965-75 ga utdanningen ut fra felles mål, men med forskjellig faglig innhold og kursnavn, f.eks. arbeidsterapiassistenter, aktivitetsledere, instruktører o.l. Første forslag til fagplan kom i mars 1970 etter ide fra dansk fagplan for beskjeftigelses-veiledere.

I 1974 ble yrkesbetegnelsen aktivitør tatt i bruk, og i 1975 ble det satt i gang forsøk med opplæring. Dermed ble fagets navn og faglige innhold lik over hele landet. Den første godkjente fagplanen for aktivitører kom i 1980. Etter denne fagplanen måtte elevene ha 1½ år med forming, ½ år med praksis under veiledning av en aktivitør eller ergoterapeut og til slutt 1 år på videregående kurs II aktivitør.

Faget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1995.

Aktivitøren har kompetanse til selvstendig å bruke aktiviteter målrettet for å vedlikeholde brukerens funksjonsnivå, og gi brukeren en opplevelse av mestring. Aktivitøren kan også i samarbeid med helsefaglig personale, bruke aktiviteter terapeutisk.

Aktivitøren har kunnskaper om og erfaring i hvordan aktiviteter kan forandres og tilrettelegges ut fra brukerens behov, interesser, ressurser og funksjonsevne. Aktivitørens hovedoppgave er å bruke aktiviteter individuelt og i gruppe for å motivere og stimulere til egen innsats. Aktuelle aktiviteter kan være husflids- og håndverksaktiviteter, daglige gjøremål, fysiske aktiviteter, fritidsaktiviteter og produksjonsrettede aktiviteter. Aktivitøren tilrette-legger aktivitetene for om mulig å opprettholde brukerens funksjonsnivå: fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt.

Aktivitøren kan være ansatt i statlige, fylkeskommunale, kommunale eller private institusjoner eller i frivillige organisasjoner. De kan arbeide i private hjem (åpen omsorg - hjemmebaserte tjenester), helse- og sosialsektorens dag- og døgninstitusjoner, i skole, kultur- og fritidssektoren eller i vernede bedrifter med arbeidsrettede tiltak.

Aktivitørens kompetanse er primært rettet mot følgende brukergrupper:
-	eldre
-	psykisk utviklingshemmede
-	fysisk funksjonshemmede
-	psykisk funksjonshemmede.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i aktivitørfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I aktivitør eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for aktivitør-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i aktivitørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	aktivtør.
Fagbetegnelse: 	aktivitørfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

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 opplæringen i bedrift for aktivitørfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, kjøpe inn, lagre og vedlikeholde utstyr, verktøy og materialer ut fra formålet med aktiviseringen

	kunne velge og tilrettelegge aktiviteter ut fra sine kunnskaper om menneskets grunnlegg-ende behov for aktivitet og brukerens fysiske-, psykiske-, intellektuelle og sosiale funksjonsevne

	kunne velge aktuelle aktiviteter som egner seg for å aktivisere ulike brukere

	kunne motivere og stimulere brukere til egeninnsats

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise respekt og toleranse for andre mennesker, deres holdninger, livssyn og kultur

	ha kunnskaper om hvordan de kan bruke aktiviteter terapeutisk i samarbeid med relevant terapeut

	ha erfaring med produksjonsrettede aktiviteter og kjenne til hovedprinsippene for arbeids-rettede tiltak

	kunne sette opp budsjett og føre regnskap

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig, og kunne samarbeide med andre, også tverrfaglig

	kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktiviseringsarbeidet i henhold til gitte krav

	kunne ta ansvar for eget arbeid

	kunne arbeide i samsvar med de yrkesetiske normer som gjelder for faget

	ha kunnskaper om problemløsning

	ha yrkesidentitet, kjenne funksjonsområdet for eget fag og forstå når annen kompetanse er nødvendig

	kunne kommunisere med og veilede samarbeidspartnere, brukere og brukerens pårørende

	kunne følge relevante lover, forskrifter, avtaler og regler om taushetsplikt

	kunne kjenne helse- og sosialsektorens oppbygning og virkemåte nasjonalt og internasjonalt

	kunne søke informasjon og impulser fra ulike kilder og kunne bruke dette i arbeidet

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

	kunne ta miljøhensyn i sin yrkesutøvelse



2.2	Aktivisering av brukere


Mål 1
Lærlingene skal kunne aktivisere mennesker innenfor de ulike brukergruppene: eldre, psykisk utviklinghemmede, fysisk funksjonshemmede og psykisk funksjonehemmede

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge og tilrettelegge aktiviteter ut fra brukerens alder, sykdom, skader og/eller lyte

1b	kunne bruke myke og harde materialer i aktivisering av brukerne

1c	kunne bruke trivselselskapende aktiviteter og kunst- og kulturaktiviteter

1d	kunne aktivisere brukere gjennom trim og friluftsliv

1e	kunne finne fram til brukerens behov, interesser, ressurser og funksjonsevne ved å innhente opplysninger om brukeren og gjennom egne observasjoner

1f	kunne sette opp mål for aktivisering av brukeren både individuelt og i gruppe i samsvar med institusjonens mål og mål for aktivitetsavdelingen

1g	kunne finne fram til egnede aktiviteter som brukeren kan velge mellom ut fra mål for aktivisering av brukeren

1h	kunne forandre aktiviteten ved å endre
	-	produktets form, overflate og farge
	-	materialer, redskap, teknikk eller framgangsmåte

1i	kunne samarbeide med brukeren om planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviseringen dersom det er mulig


1j	kunne planlegge hvordan brukeren kan motiveres og instrueres, og kunne tilrettelegge og gjennomføre aktiviteten og vurdere aktiviseringen

1k	kunne forandre aktiviseringen underveis dersom det er nødvendig ut fra brukerens behov f.eks. ved å endre arbeidsstilling, instruksjonsmåte, miljøet rundt aktiviteten, aktivitørens rolle og antall deltakere i aktiviteten og deres plassering

1l	kunne vurdere prosess og eventuelt produkt ut fra målene med aktiviseringen

1m	kjenne til hvordan brukernes kultur og levevilkår kan stille ulike krav til aktiviserings-arbeidet

1n	kunne bruke aktiviteter kreativt for om mulig å opprettholde brukerens funksjonsnivå: fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt

1o	kunne bistå brukeren i praktiske gjøremål i forbindelse med aktivisering

1p	kunne gi brukeren opplevelse av mestring og kunne ivareta og heve brukerens livskvalitet

1q	under veiledning av relevant terapeut kunne velge riktig terapi og kunne iverksette aktiviteter på bakgrunn av dette

1r	kunne skrive rapport om aktiviseringen

1s	kunne observere ulike gruppeaktiviteter og kunne forklare det sosiale samspillet i gruppen


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om arbeidsrettede tiltak

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om arbeidsrettede tiltak for ulike målgrupper

2b	ha kunnskaper om brukerens funksjonsnivå og ta hensyn til dette i planlegging av det aktuelle arbeidsrettede tiltaket

2c	iverksette aktuelle aktiviteter som egner seg til produksjon og omsetning og kunne dele produksjonen opp i anvendbare produksjonsledd

2d	kunne planlegge, organisere og tilrettelegge produksjonsleddene og eventuelt finne fram til aktuelle hjelpemidler som er tilpasset det redskap og utstyr som gjør at brukeren kan utføre sine arbeidsoppgaver selvstendig

2e	kunne gjøre rede for hvordan arbeidsoppgavene i virksomheten utføres og kunne markedsføre og omsette aktuelle produkter


2.3	Administrasjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne organisere aktiviseringsarbeidet i henhold til bedriftens arbeids-område og mål

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne sette opp mål for aktivitetsavdelingen i samsvar med bedriftens mål og vite når de må innhente annen kompetanse

1b	kunne foreta kortsiktig og langsiktig planlegging av aktiviseringsarbeidet og organisere, gjennomføre og vurdere dette

1c	kunne foreta innkjøp av materiell, redskap og utstyr

1d	ha kunnskaper om og kunne gjøre rede for hvordan ulike materialer kan bearbeides, oppbevares og eventuelt destrueres

1e	kunne gjenbruke og gjenvinne materialer og produkter

1f	kjenne alternative måter å oppbevare og vedlikeholde redskap og utstyr

1g	kunne finne fram i og kunne bruke lover og forskrifter om bruk av farlige maskiner og utstyr og kunne bruke nødvendig verneutstyr

1h	kunne inventarføre utstyr og redskap og forklare hvorfor dette er nødvendig

1i	kunne utarbeide budsjett, budsjettere produkter, beregne materialkostnader og føre regnskap

1j	kunne registrere ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver og vite hvorfor det er nødvendig å registrere

1k	kunne utarbeide årsrapport

1k	kunne formidle observasjoner skriftlig og muntlig og kunne rapportere om aktiviserings-arbeidet til aktuelle samarbeidspartnere

1l	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap i aktivisering og i organisering av aktiviseringsarbeidet

1m	kunne gi veiledning til andre samarbeidspartnere, brukeren og brukerens pårørende om aktivisering

1n	ha kunnskaper om brukerens tilbud og rettigheter og kjenne til aktuelle boformer og dagtilbud
1o	ha kunnskaper om hvordan de kan bruke førstehjelp i forhold til ulike brukeres funksjonsforhold

1p	kunne samarbeide med aktuelle yrkesgrupper, brukerorganisasjoner og aktuelle frivillige og humanitære organisasjoner



2.4	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og deres oppbygning og virkemåte

1d	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1e	kunne følge lover og avtaler som angår aktivitørens arbeidsområder

1f	kunne bruke yrkesetiske retningslinjer i arbeidet for aktivisering av brukere

1g	kunne overholde taushetsplikten og kjenne til hvordan de kan oppbevare konfidensielle opplysninger forsvarlig


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om aktivitørens og aktiviseringsarbeidets plass i bedriften og bedriftens plass i helse- og sosialvesenet nasjonalt og internasjonalt

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	ha kjennskap til planer og tiltak for bedriftens interne arbeidsmiljø

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon





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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av lærlingene 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 er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift for aktivitørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Aktivisering av brukere
Kapittel 2.2

		1A - Eldre
Mål 1 og 2.
45%
		1B - Brukere med psykisk utviklingshemming

45%
		1C - Brukere med psyksisk funksjonshemming

45%
		1D - Brukere med fysisk funksjonshemming

45%
Modul 2:	Administrasjon
Kapittel 2.3
Mål 1.

5%
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Lærlingen skal ha opplæring i 2 av områdene (1A, 1B, 1C eller 1D) innenfor modul 1.
Aktivisering av eldre (1A) eller aktivisering av brukere med psykisk utviklingshemming (1B) er obligatorisk.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.


