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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) aktivitør.


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, 15. juni 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

En kort historisk oversikt er nødvendig for å forstå hvordan aktivitørutdanningen ble til. Fram til 1800-tallet ble de syke for det meste tatt hånd om i sine hjem. Innen psykiatrien så en 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.

Ergoterapeut Gudrun Munthe, som var utdannet i Danmark, så behovet for å få utdannet perso-nell her i Norge som kunne beskjeftige klientene. Hun fikk i 1952 startet den halvårige utdann-ingen av arbeidsterapeuter (senere ergoterapeuter). I Ergoterapeuten nr. 2/89 står blant annet: "Arbeidsterapi hadde oppstått fra behovet å beskjeftige mennesker som lå til sengs i årevis som følge av poliomylitt, tuberkolose og psykiatriske lidelser og for å skaffe penger, både til lomme-penger til pasientene og nødvendige penger til institusjonen."

Etter hvert ble det ikke utdannet nok arbeidsterapeuter til å ta seg av både aktivisering av klienter og de andre oppgavene som arbeidsterapeutene etterhvert hadde fått.
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, akti-vitetsledere, instruktører o.l. Første forslag til fagplan kom i mars 1970 etter ide fra dansk fagplan for beskjeftigelsesvejledere.

I 1974 ble navnet aktivitør tatt i bruk, og i 1975 kom forsøksplan for utdanningen. Dermed var utdanningens navn og faglige innhold lik over hele landet. Den første godkjente fagplanen for aktivitør 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.

I forbindelse med innføring av Reform`94 ble faget lagt inn under lov om fagopplæring i arbeids-livet i 1995. Utdanningsmodell for aktivitørutdanningen ble endret til 2 år i videregående skole med grunnkurs formgiving og videregående kurs I aktivitør og inntil 2 år i bedrift.

Aktivitørene kan være ansatt i statslige, 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 kultur- og fritidssektoren eller i arbeidsrettede tiltak/vernede bedrifter.

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




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

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

Videregående kurs I gir elevene praktiske ferdigheter, teoretiske kunnskaper og etiske hold-ninger, og legger grunnlaget for opplæring i bedrift i aktivitørfaget. 

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I aktivitør er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I aktivitør 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 videregående 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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse 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, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.









Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om menneskets oppbygning og funksjon

	ha kunnskaper om menneskets behov for aktivitet og hvordan de ved bruk av aktivitet kan gi brukeren opplevelse av mestring for å heve brukerens livskvalitet

	ha kunnskaper om intellektuelle, psykiske, fysiske og sosiale funksjonsbegrensninger og hvordan disse innvirker på aktivitørens valg og tilrettelegging av aktiviteter

	ha kunnskaper om og ferdigheter i aktuelle husflids- og håndverksteknikker som egner seg til aktivisering av begge kjønn

	ha kunnskaper om aktuelle alternative aktiviteter som egner seg til aktivisering

	ha kunnskaper om hvordan de kan sette mål, planlegge og tilrettelegge aktiviteter og stimulere til egeninnsats

	ha kunnskaper om hvordan arbeid med mennesker påvirker egen utvikling og grensesetting

	kunne bruke sine kreative evner i faget

	ha kunnskaper om andre menneskers livssyn og kultur og vise respekt og toleranse for deres holdninger

	kunne holde orden, holde utstyr og redskap vedlike og behandle materialer og utstyr på en økonomisk forsvarlig måte

	kunne observere og rapportere

	kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre og kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig

	ha kunnskaper om eget funksjonsområde og forstå når annen kompetanse er nødvendig

	ha kunnskaper om hvordan de kan motta og gi veiledning

	kjenne til relevante lover, forskrifter og avtaler som gjelder på området arbeidet ut fra etiske retningslinjer, samt vise at de har forståelse og respekt for taushetsplikten

	ha kjennskap til  helse- og sosialsektorens oppbygning og funksjon

	kunne søke og anvende informasjon og impulser fra ulike kilder samt ha kjennskap til relevant informasjonsteknologi

	ha kunnskaper om bevaring av det økologiske miljø

	ha kunnskaper som danner grunnlag for videre opplæring i bedrift i aktivitørfaget



2.2	Formgivingsaktiviteter


Mål 1
Elevene skal kunne framstille produkter i myke materialer som egner seg til aktivisering av brukergruppene og se sammenhengen mellom materialer, redskaper og teknikker 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper og erfaring med minst to myke materialer 

1b	ha kjennskap til andre myke materialer som egner seg til aktivisering av de ulike brukergrupper

1c	ha innsikt i og kunne forklare samspillet mellom form, overflate, farge, materialer, redskap og teknikk i en formgivingsprosess

1d	ha kunnskaper om og erfaring i hvordan ulike materialer kan bearbeides

1e 	ha kjennskap til gjenbruk og gjenvinning av materialer og produkter

1f 	kunne beregne materialkostnader og budsjettere produkter

1g	ha kunnskaper om hvor de ulike materialene kan anskaffes


Mål 2
Elevene skal kunne framstille produkter i harde materialer som egner seg til aktivisering av brukergruppene og se sammenhengen mellom materialer, redskaper og teknikker 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper og erfaring med minst to harde materialer 

2b	ha kjennskap til andre harde materialer som egner seg til aktivisering av de ulike brukergrupper

2c	ha innsikt i og kunne forklare samspillet mellom form, overflate, farge, materialer, redskap og teknikk i en formgivingsprosess

2d	ha kunnskaper om og erfaring i hvordan ulike materialer kan bearbeides

2e 	ha kjennskap til gjenbruk og gjenvinning av materialer og produkter

2f 	kunne beregne materialkostnader og budsjettere produkter

2g	ha kunnskaper om hvor de ulike materialene kan anskaffes


Mål 3
Elevene skal kunne vise hvordan aktuelle materialer, redskap og utstyr holdes vedlike og oppbevares

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om og kunne gjøre rede for ulike måter å oppbevare materialer, redskap og utstyr på

3b	ha kunnskaper om og kunne demonstrere hvordan redskap og utstyr holdes vedlike

3c	ha kunnskaper om hvordan materialer kan destrueres forskriftsmessig

3d	ha kunnskaper om og kunne gjøre rede for lover og forskrifter som omhandler bruk av farlige maskiner og utstyr og kunne anvende nødvendig verneutstyr

3e	kunne bruke IT i lagerføring av materialer, utstyr og redskap

3f	kjenne til hvor redskap og utstyr kan skaffes

3g	kunne holde orden og ha oversikt over arbeidsplassen


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om utforming av skrift og kunne anvende skrift i presenta-sjonssammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til og kunne bruke forskjellige typer skriveredskap

4b	kjenne til forskjellige skrifttyper og kunne bruke skrift som redskap for forståelse av form

4c	kunne bruke skrift som visuelt uttrykksmiddel for å fremme kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere
2.3	Helse- og sosialfag


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om menneskets delfunksjoner og samspillet mellom delfunk-sjonene. Elevene skal forstå nødvendigheten av kommunikasjon for samhandling mellom mennesker

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om kroppens oppbygning og funksjon med hovedvekt på bevegelses-apparat, nervesystem og kretsløp

1b	ha kunnskaper om hvordan mennesket utvikler seg psykologisk, intellektuelt og sosialt 

1c	kunne forklare betydningen av kommunikasjon og gi eksempler på mellommenneskelig samspill

1d	ha kunnskaper om forsvarsmekanismer og kunne gi eksempler på hvilke konsekvenser de gir

1e	kjenne til betydningen av et positivt selvbilde og gi eksempler på hvilke faktorer som kan påvirke dette


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om eldre brukere og deres livssituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om normal aldring og de vanligste sykdommer hos eldre

2b	drøfte ulike holdninger til eldre og gi eksempler på hvilke konsekvenser disse kan føre til

2c	kjenne til eldres tilbud og rettigheter


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om brukere med psykisk utviklingshemming og deres livs-situasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om sykdommer, skade eller lyte som fører til psykisk utviklingshemming samt kjenne til tilleggssymptomer 

3b	ha kunnskaper om brukere med psykisk utviklingshemming og deres utviklingsmuligheter

3c	ha drøftet ulike holdninger til brukere med  psykisk utviklingshemming og kunne gi eksempler på hvilke konsekvenser dette kan føre til


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om brukere med psykisk funksjonshemming og konsekvenser for deres livssituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om funksjonsbegrensninger ved de vanligste psykiske lidelser

4b	ha diskutert normalitetsbegrepet og arbeidet med holdninger til psykiske lidelser

4c	ha innsikt i og kunne forklare konsekvenser av institusjonalisering og ha kunnskaper om tiltak som kan motvirke dette

4d	ha kjennskap til psykisk helsetjeneste, boformer, opplærings-, arbeids- og fritidstilbud


Mål 5
Elevene skal kjenne til fysiske funksjonshemninger

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til ulike typer medfødte og ervervede skader og sykdommer som fører til fysisk funksjonshemming

5b	kjenne til brukere med fysisk funksjonshemming og hvilke muligheter og rettigheter de har 


Mål 6
Elevene skal kunne førstehjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne generell førstehjelp

6b	ha kunnskaper om og kunne anvende praktisk førstehjelp i forhold til ulike brukeres  symptomer



2.4	Aktivitetsfag


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan de kan innhente informasjon om brukeren,  
observere brukeren og bruke dette som utgangspunkt for aktiviseringen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om ulike måter for å finne fram til brukerens behov, interesser, ressurser og begrensninger og ut fra disse kunne sette realistiske mål

1b	kunne finne fram til egnede aktiviteter og tilrettelegge dem for den enkelte bruker

1c	ha kjennskap til hvordan de skal sette opp mål for aktiviseringen av brukeren i samsvar med institusjonens mål og mål for aktivitetsavdelingen

1d	kjenne til og kunne forklare hvordan aktivitet innvirker på fysisk og psykisk helse 

1e	kjenne til hvordan aktivitet kan brukes for å dekke brukerens sosiale behov

1f	kunne forklare hvilke delfunksjoner som brukes i ulike aktiviteter

1g	kunne foreslå aktiviteter når gitte delfunksjoner skal aktiviseres


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktivisering som prosess og hvordan den kan forandres ut fra brukerens funksjonsnivå

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om hvordan aktiviteten, situasjonen og aktivitørens rolle i aktiviserings-prosessen kan forandres ut fra brukerens funksjonsnivå

2b	ha kunnskaper om og erfaring i ulike instruksjonsmåter og hvilken innvirkning disse kan ha på aktiviseringen

2c	ha kunnskaper om ergonomi og vite hvilken arbeidsstilling som kan brukes for å dekke brukerens behov

2d	ha kunnskaper om grunnleggende motivasjons-, lærings- og veiledningsprinsipper

2e	ha kunnskaper om og erfaring i tilrettelegging av aktivitet



Mål 3
Elevene skal ha fått kjennskap til alternative aktiviteter og den betydning disse har for aktiviseringen av brukeren

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om hvilken betydning dagliglivets gjøremål har for brukeren

3b	ha kunnskaper om hvilken betydning trim og friluftsliv kan ha på brukeren

3c	ha kunnskaper om hvilken betydning trivslesskapende aktiviteter som turer og tilstelninger kan ha på brukeren

3d	ha kunnskaper om og kunne forklare hvordan musikk, dans, drama, ulike typer spill, litteratur og aktuelle kunst- og kulturtilbud kan brukes til aktivisering

3e	ha kjennskap til ulike kunstretninger og hvilken betydning disse kan ha i aktiviseringen

3f	kunne gi eksempler på stedsbetinget kultur og vise hvordan disse kan brukes i aktiviseringen


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan de ulike brukerne kan aktiviseres både individuelt og i gruppe

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om hvordan de kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktivisering av eldre

4b	kunne begrunne valg av aktivitet i forhold til brukerens ressurs og funksjonsforutsetninger 

4c	kjenne til boformer og dagtilbud for eldre

4d	ha innsikt i og kunne forklare konsekvenser av institusjonalisering og immobilisering hos eldre og ha kunnskaper om tiltak som kan motvirke dette

4e	ha kunnskaper om hvordan de kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktivisering av brukere med psykisk utviklinghemming

4f	kjenne til boformer, opplærings-, arbeids- og fritidstilbud for brukere med psykisk utviklingshemming

4g	ha kunnskaper om hvordan de kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktivisering av brukere med fysisk funksjonshemming 

4h	ha kunnskaper om hvordan de kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktivisering av brukere med psykisk funksjonshemming 

4i	kjenne til bruk av rullestol og kunne utføre enkel forflytning og være orientert om vanlige hjelpemidler som funksjonshemmede bruker i dagliglivet

4j	ha kunnskaper om hvordan de kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktivisering av brukere med psykisk funksjonshemming

4k	ha kunnskaper om hvordan de i aktiviseringen kan ta hensyn til brukere med ulik kultur-bakgrunn

4l	kunne gi eksempler på hvordan aktiviteter kan brukes målrettet for å vedlikeholde brukerens funksjonsnivå og gi brukeren opplevelse av mestring

4m	i ulike gruppeaktiviteter kunne observere og forklare det sosiale samspillet i gruppen

4n	ha kjennskap til hvordan de i samarbeid med forskjellige kategorier helsefaglig personale kan bruke aktiviteter terapeutisk


Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til hvordan formgiving kan anvendes i arbeidsrettet virksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	kunne finne frem til produkter som egner seg for produksjon og omsetting

5b	kunne planlegge og dele opp produksjonen i ulike ledd

5c	kunne planlegge og organisere arbeidet, tilrettelegge deloperasjonene og eventuelt finne fram til aktuelle hjelpemidler som kan tilpasses redskap og utstyr slik at brukeren kan utføre deloperasjonen selvstendig

5d	kunne gjennomføre og vurdere en enkel produksjonskjede

5e	ha kunnskaper om hvordan produktene kan markedsføres og omsettes

5f	ha kunnskaper om og kunne gi eksempler på hvordan produktene kan endres ved forandring av materialvalget

5g	kunne bruke redskap og utstyr og ha kunnskaper om hvordan redskap og utstyr kan forandres i forhold til brukeren

5h	ha kunnskaper om hvordan produktenes farger, overflate, form, teknikker og framstillings-måte kan forandres ut fra brukerens behov

2.5	Aktivitetsadministrasjon


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om yrkesetiske retningslinjer, aktivitørens arbeidsområder og kjenne til lover og avtaler som vedrørende aktivitørens arbeidsområder

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til aktivitørens arbeidsområder og finne fram i lover og avtaler som angår aktivi-seringsarbeidet og kjenne til hovedprinsippene for arbeidsrettet tiltak

1b	ha kunnskaper om og utvikle holdninger som er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for aktiviseringsarbeidet

1c	ha kunnskaper om og respekt for taushetsplikten og kjenne til regler for forsvarlig oppbevaring av konfidensielle opplysninger


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktiviseringsarbeidet og dets plass i institusjonen og i helse- og sosialvesenet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om hvordan de kan sette opp mål for aktivitetsavdelingen som er i samsvar med institusjonens mål samt ha kunnskaper om når de må innhente annen kompetanse

2b	ha kunnskaper om hvordan aktiviseringsarbeidet på kort og lang sikt kan planlegges, organiseres, gjennomføres og vurderes

2c	ha kunnskaper om planlegging og vurdering av innredning av en aktivitetsavdeling

2d	ha kunnskaper om planlegging og organisering av innkjøp av materiell, redskap og utstyr

2e	ha kunnskaper om hvordan de kan utarbeide budsjett, føre regnskap, utarbeide årsrapport samt utføre registrering av ulike arbeidsoppgaver

2f	kunne forberede, lede og skrive referat fra møter
 
2g	ha kunnskaper om bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap i aktivisering og i organisering av aktiviseringsarbeidet

2h	ha kjennskap til aktiviseringsarbeidets og aktivitørens plass i institusjonen og institusjonens plass i helse- og sosialvesenet, samt kjenne til helse- og sosialvesenets historikk og oppbygning

2i	kunne informere om aktivitøryrket


Mål 3
Elevene skal kjenne til aktuelle organisasjoner og yrkesgrupper som angår aktivitørfaget

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til aktuelle brukeroganisasjoner

3b	kjenne til aktuelle frivillige og humanitære organisasjoner

3c	kjenne til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og hvordan de er oppbygd og fungerer 

3d	kjenne til aktuelle yrkesgrupper som aktivitøren samarbeider med 





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 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 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 I aktivitør

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



Studieretningsfag


Formgivingsaktiviteter
259
7
Helse- og sosialfag
187
5
Aktivitetsfag
333
9
Aktivitetsadministrasjon
150
4



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs i aktivitør

Fag
Moduler
Årstimer
gjennomsnitt uketimer
Formgivingsaktiviteter
- Myke materialer
Modul 1: Mål 1 og 3.
110
3
Formgivingsaktiviteter
- Harde materialer
Modul 2: Mål 2 og 3.
111
3
Formgivingsaktiviteter
Modul 3: Mål 4.
38
1
Helse- og sosialfag
Modul 4: Alle mål i faget.
187
5
Aktivitetsfag
Modul 5: Alle mål i faget.
333
9
Aktivitetsadministrasjon
Modul 6: Alle mål i faget.
150
4


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 I aktivitør.



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 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 I aktivitør:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter alle studieretningsfagene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentralgitte retninglinjer.

Allmennefag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensformen:	I studieretningsfagene: praktisk og 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.

