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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 blomsterdekoratørfaget.


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, 18. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Blomsterdekoratørfaget har røtter tilbake til bronsealderen. I en grav fra den tiden er det funnet rester etter sommerblomster som tydelig bærer preg av å være arrangert. I Romerriket oppstod butikker som solgte blomster og utførte det vi i dag kaller ferdigbinderi. Fra den tiden kjenner vi til maleriet "Inventricum Coronarium" - Den første kransebinderske - malt av Pausias. I Norge ble de første blomsterforretninger etablert på slutten av 1800-tallet. Inntil den tid var det gartneren som utførte binderiarbeid. Fra 1800-tallet har faget utviklet seg svært raskt i takt med samfunnet forøvrig. Nye trender innen blomsterdekorering har oppstått i takt med samfunnets utvikling. Norske blomsterdekoratører har i en årrekke vært regnet blant de ledende trendsett-erne innen faget. Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1983.

Blomsterdekoratørfaget er et rent håndverksfag med få tekniske hjelpemidler. Faget har rike variasjonsmuligheter, men befatter seg i stor grad med dekorasjonsmaterialer av levende og tørt plantemateriale. Blomster og planter av ulike slag settes sammen og benyttes til ulike formål og i ulike sammenhenger.

Blomsterdekoratører skal utvikle forståelse for og kunnskaper om natur, etiske normer og verdier. De skal gjennom sitt arbeid motiveres til å ta ansvar for egen læring og til å arbeide kreativt gjennom praktiske øvelser og eksperimentering. Målet er å bli dyktige håndverkere som kan utføre servicetjenester og salgsarbeid på en god måte.

Blomsterdekoratøren må ha kjennskap til kunst- og stilhistorie for å kunne utføre alle fagets disipliner i riktig stilform tilpasset de aktuelle omgivelsene. Det er nødvendig med stor bredde i kunnskaper om levende og tørt plantemateriale og andre varer som benyttes i faget for å kunne utnytte disse riktig og kunne gi råd og veiledning ved salg. Ved bruk av levende materialer må blomsterdekoratøren ha kunnskaper om plantenes livsbetingelser og forutsetninger for god holdbarhet.

Blomsterdekoratører må forstå verdien av et godt håndverk, produktivitet og kvalitet i all produksjon.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i blomsterdekoratørfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I blomsterdekoratør eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.4	Kompetanse

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

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 allmennefaglige 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 opplæring i bedrift for blomsterdekoratørfaget

Lærlingene skal

	kunne nyttiggjøre seg kunnskaper om blomster, planter og andre materialer som naturlig hører inn under blomsterdekoratørfaget

	kunne bruke egnede verktøy og teknikker i arbeid med produkter tilknyttet faget

	ha gode arbeidsrutiner

	ha respekt for alt levende materiale, og kunne bruke og velge levende materialer hensiktsmessig i prosessen fram til ferdig produkt

	kunne bruke natur, miljø og kultur som grunnlag og inspirasjon for eget arbeid

	kunne se konsekvensene for det ytre miljø ved valg av materialer, redskaper og arbeidsmetoder

	kunne eksperimentere med forskjellige materialer og teknikker og vise kreative evner

	kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig

	utvikle praktiske, teoretiske og sosiale kunnskaper innenfor faget etter gjeldende etiske normer

	kunne følge de etiske normene som gjelder for faget

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	ta ansvar for egen læring

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	aktivt kunne bruke kunnskaper, holdninger og ferdigheter i en salgsprosess

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha evne til nytenkning for å utvikle faget i takt med samfunnets behov, utfordringer, muligheter og internasjonale impulser

	ha kunnskaper om blomsterdekoratørfagets fagmiljø og kunne videreføre kultur- og håndverkstradisjoner knyttet til faget

	kunne forebygge de alvorligste arbeidsmiljøproblemene innen faget

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Plantelære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om botaniske og norske navn på et bestemt antall planter, kjenne plantematerialenes krav til stell og behandling og kunne vurdere hvordan det enkelte plantemateriale skal brukes ut fra fagets disipliner og innhentede opplysninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjenkjenne, skrive og uttale botaniske og norske navn på:
	50 potteplanter
	20 utplantningsplanter
	160 snittblomster og snittgrønt
	(stauder, sommerblomster, lignoser og løkvekster)

1b	kunne beskrive og vurdere hvordan det enkelte plantematerialet kan brukes i fagets disipliner og produkter

1c	kunne gjennomføre riktig varebehandling, stell og lagring av de ulike planteslagene, og kunne formidle kunnskaper om dette til kunder

1d	kunne bruke ulike kilder til å fremskaffe opplysninger om plantematerialet, og kunne tolke og vurdere innholdet i opplysningene

1e	kjenne til norsk blomsterproduksjon, produksjonsprosesser og omsetningsformer av blomster, planter og snittgrønt

1f	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel til systematisering av opplysninger om planter

1g	kunne ta hensyn til plantenes stell og krav til vekstplass ved valg av planter


Mål 2
Lærlingene skal kunne bekjempe skadegjørere, kompostere og gjenvinne plantematerialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjenvinne plantematerialer og kunne tilrettelegge og bygge opp en kompost

2b	kunne gjenkjenne de viktigste skadegjørerne på plantematerialet og kunne bruke kunnskaper om deres biologi til å gi råd om forebygging og bekjempelse

2c	kunne følge de forskrifter som gjelder ved bruk og oppbevaring av kjemiske plantevern-midler, og kjenne til hvilke skader gal bruk av disse midlene kan medføre

2d	kunne bruke personlig verneutstyr ved bruk av kjemiske plantevernmidler

2e	kunne bruke biologisk bekjempelse av skadegjørere som alternativ til kjemiske plantevern-midler der det er mulig


Mål 3
Lærlingene skal kunne legge til rette for kildesortering, forstå betydningen av å praktisere aktivt miljøvern og kunne vurdere miljøvennlige produkter og miljøtiltak i en mindre blomsterforretning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne organisere kildesortering i en blomsterbutikk

3b	kjenne til innsamlingssteder for spesialavfall, kompost og papir

3c	kunne følge regler for merking av spesialavfall

3d	kunne gjenkjenne miljøvennlige produkter ut fra merking og godkjent miljømerke

3e	kunne vurdere miljøvennlige produkter innenfor blomsterdekoratør-faget og andre miljøvennlige produkter generelt

3f	kunne vurdere tiltak som kan iverksettes for å spare energi i en blomsterbutikk

3g	kunne drøfte tiltak som kan iverksettes for å gi en blomsterbutikk en aktiv miljøprofil ut til forbruker

3h	kunne orientere seg om miljøprofilering av blomsterbutikker i andre land



2.3	Material- og komposisjonslære


Mål 1
Lærlingene skal kunne beskrive, bruke og vurdere forskjellige teknikker, tekniske hjelpe-midler og varegrupper som benyttes i faget og se hvilken sammenheng valg av teknikk og tekniske hjelpemidler har med det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke og vurdere aktuelle varegrupper, tekniske hjelpemidler, redskaper og maskiner

1b	ha kunnskaper om miljøvennlige teknikker og produkter og kunne velge riktig teknikk og produkt ut fra hensynet til det indre og ytre miljø

1c	kunne benytte tegne- og maleferdigheter


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om de levende, kunstige og tørkede dekorasjonsmaterialer som brukes innenfor fagets disipliner, og kunne velge aktuelle prepareringsmetoder ut fra det arbeid som skal utføres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne preparere levende plantemateriale for å utnytte materialer og unngå svinn

2b	kunne beherske ulike metoder for preparering av levende dekorasjonsmaterialer

2c	kunne planlegge og utføre faglige arbeider med tørkede og kunstige dekorasjons-materialer

2d	kunne vurdere bruk av tørkede og kunstige materialer i forhold til produkter med levende materialer

2e	kjenne til metoder for vedlikehold av faglige arbeider utført i tørkede og kunstige materialer


Mål 3
Lærlingene skal kunne analysere et faglig arbeid og kunne eksperimentere på en måte som viser kreativitet og materialforståelse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke og eksperimentere med enkeltmaterialer og faglige arbeider for å oppnå ønsket effekt 

3b	kunne analysere det ferdige arbeid










Mål 4
Lærlingene skal kunne lage dekorasjoner i fagets stilformer med radial og parallell grupperingsteknikk tilpasset underlag, omgivelser og anledning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne lage symmetrisk og asymmetrisk dekorativ dekorasjon i åpen og lukket form, med radial og parallell grupperingsteknikk

4b	kunne lage asymmetrisk formal dekorasjon, med radial og parallell grupperingsteknikk

4c	kunne lage asymmetrisk vegetativ dekorasjon, med radial og parallell grupperingsteknikk

4d	kunne tilpasse og utarbeide dekorasjonen til underlag og kunne tilpasse det helhetlige arbeidet til anledning og omgivelser

4e	ha kjennskap til blanding av stilformer og grupperingsteknikker 


Mål 5
Lærlingene skal kunne lage ulike typer buketter i aktuelle stilformer, og kunne tilpasse produktet til omgivelser og anledning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne lage symmetrisk og asymmetrisk dekorativ brudebukett og andre buketter i åpen og lukket form

5b	kunne lage brudepike- og brudesvennbukett

5c	kunne lage produktet etter gjeldende teknikk

5d	kunne lage asymetrisk vegetativ bukett

5e	kunne tilpasse materialvalg og bukettens størrelse til personens klesdrakt

5f	kunne tilpasse buketten til underlagets stil, form og farge










Mål 6
Lærlingene skal kunne lage blomstersmykke til brudgom, kunne lage hårpynt og gave-pynt og kunne tilpasse blomstersmykket til klesdrakt, frisyre eller gave

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne lage blomstersmykke til brudgom som skal tilpasses stoffkvalitet i brudgommens klesdrakt

6b	kunne lage blomstersmykke som tilpasses hårfrisyre

6c	kunne lage blomstersmykke som tilpasses en gave som skal pyntes

6d	kunne lage blomstersmykke som tilpasses stoffkvalitet i en kjole

6e	kunne lage produktet etter gjeldende teknikk for blomstersmykket


Mål 7
Lærlingene skal kunne lage bordkrans og dørkrans i dekorativ stilform

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

7a	kunne lage dekorativ bordkrans og dørkrans

7b	kunne bruke vikleteknikk

7c	kunne bruke stikkmasse som teknisk hjelpemiddel


Mål 8
Lærlingene skal kunne dekorere en gjenstand (gave)

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne dekorere en gjenstand (gave)

8b	kunne lage et produkt der en gjenstand (gave) inngår som en naturlig del av helheten








Mål 9
Lærlingene skal kunne lage produkter til minne- og sørgehøytideligheter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

9a	kunne lage båredekorasjoner

9b	kunne lage bårebukett med og uten forsterkning

9c	kunne lage krans etter gjeldende proporsjoner

9d	kunne lage krans med aksent

9e	kunne lage en krans dekorert med flere punkter

9f	kunne lage krans med asymmetrisk og symmetrisk dekorasjon tilpasset kransens proposjoner

9g	kunne lage runddekorert krans etter gjeldende proporsjoner

9h	kunne lage hjerte og kors i dekorativ stilform

9i	kunne lage kistedekorasjon

9j	kunne velge hensiktsmessig teknikk til det aktuelle produktet

9k	kunne tilpasse materialvalg, stilform og arbeidets størrelse til den aktuelle anledning og fastsatt pris


Mål 10
Lærlingene skal kunne eksperimentere i utformingen av ulike sammenplantinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

10a	kunne velge planter som passer sammen ut fra plantenes sesong, krav til vokseplass og stell

10b	kunne velge egnet underlag til sammenplantingen

10c	kunne utføre sammenplantingen etter gjeldende teknikk






Mål 11
Lærlingene skal kunne dekorere bord til en bestemt anledning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

11a	kunne planlegge og lage en borddekorasjon til en bestemt anledning

11b	kunne presentere et bord som er dekorert for en bestemt anledning


Mål 12
Lærlingene skal kunne planlegge beplantning av et rom og kunne lage permanente sammenplantninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

12a	kunne planlegge beplantning av rom som kirkerom, konserthus, festsal, scene, kontor-landskap, restaurant, privat hjem, vestibyle m.m. med plantegninger og kunne gjennomføre pyntingen

12b	kunne vurdere bruk av plantebeholdere og krukker

12c	kunne analysere et rom med hensyn til lysforhold, temperatur, luftfuktighet, tilgjengelig plass og stil og kunne velge planter ut fra dette

12d	kunne gi kunden veiledning om videre vedlikehold av beplantningen

12e	kunne lage permanente sammenplantninger


Mål 13
Lærlingene skal kunne planlegge og presentere en vindusutstilling og kunne vurdere det ferdige resultatet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

13a	kunne planlegge og presentere en vindusutstilling, med plantegninger til et gitt tema

13b	forstå betydningen av god lyssetting og kunne velge egnede lysarmaturer til formålet

13c	kunne bruke vindussutstillingen som et salgsfremmende virkemiddel og kunne vurdere hvorfor en vindussutstilling bør skiftes




Mål 14
Lærlingene skal kunne organisere og utnytte et salgs- og utstillingsrom, bruke ulike utstillingsmønstre og virkemidler og kunne presentere faglige arbeider og varer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

14a	kunne innrede og organisere et utstillingsrom med vekt på plassutnyttelse, varepresenta-sjon og innredning

14b	kunne bruke aktuelle utstillingsmønstre

14c	kunne presentere snittblomster, planter og ulike varegrupper slik at disse danner en allsidig og god helhet


Mål 15
Lærlingene skal kunne planlegge og utføre aktuelle oppgaver ut fra hensyn til fastsatt pris og tid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

15a	kunne planlegge og foreslå ulike materialer til en oppgave som omfatter flere arbeider med fastsatt pris

15b	kunne utføre en planlagt oppgave som omfatter flere arbeider med fastsatt pris

15c	kunne arbeide raskt og effektivt innen gitte rammer

15d	kunne planlegge og løse oppgaver til fastsatt tid


Mål 16
Lærlingene skal ha kunnskaper om arbeidsmiljøproblemene innen blomsterdekoratør-faget og kunne iverksette tiltak for å forebygge slike problemer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

16a	ha kjennskap til faren for å utvikle allergier eller hudsykdommer ved kontakt med levende og tørket plantemateriale og kunne arbeide i forhold til dette

16b	kjenne til helsefare forbundet med bruk av kjemiske stoffer

16c	kjenne til belastende arbeidsstillinger og kunne iverksette forebyggende tiltak mot belastningsskader

16d	kunne velge og bruke håndverktøy riktig
16e	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr i daglig arbeid

16f	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø



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 bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

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	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om effektiv og økonomisk drift i en mindre handels-virksomhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne planlegge innkjøp med hensyn til forventet avsetning på innkjøpte varer

3b	kunne kalkulere utsalgspris på et produkt

3c	kunne sette opp et anbud til en kunde

3d	kunne forklare de vanligste kostnads- og utgiftsposter i et regnskap for en mindre handelsbedrift

3e	kjenne til inngående og utgående merverdiavgift og investeringsavgift

3f	kunne føre en kassadagbok

3g	kjenne til lover og regler for utbetaling av lønn, tarifftillegg for overtidsarbeid, skattetrekk, feriepenger og lønnsoppgaver

3h	kunne beregne dekningsbidrag og sette opp kalkyler

3i	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel til å sette opp et anbud


Mål 4
Lærlingene skal kunne bruke markedsføring og salgsfremmende virkemidler for å fremme salg i en bedrift

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne utforme salgsfremmende annonser

4b	kunne bruke utstillingsvindu og varepresentasjon i markedsføring av bedriften

4c	kunne følge bedriftens normer for kundebehandling

4d	kunne planlegge, foreslå og drøfte markedsføring av bedriften

4e	kunne bruke sesongvariasjoner i markedsføring

4f	ha kjennskap til blomsterformidling nasjonalt og internasjonalt

4g	kunne velge og utforme egnede skrifttyper til salgsfremmende formål

4h	kunne bruke markedsføringsloven, kjøpsloven og arbeidsmiljøloven






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 opplæring i bedrift for blomsterdekoratørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Plantelære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

10%*
Modul 2:	Material- og komposisjonslære
		Dekorasjoner
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4, 15 og 16.

16%
Modul 3:	Material- og komposisjonslære
		Buketter, sammenplantinger
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4, 15 og 16.

16%
Modul 4:	Material- og komposisjonslære
		Arbeider til minne- og 		sørgehøytideligheter

Kapittel 2.3
Mål 1, 3, 4, 9, 15 og 16.


16%
Modul 5:	Material- og komposisjonslære
		Brudebinderi og pynting av 		gjenstander
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15 og 16.


16%
Modul 6:	Material- og komposisjonslære
		Rom-, scene- og vindusdekorering 		Presentasjon av varer		Bordpynting

Kapittel 2.3
Mål 1, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.



16%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%**
Til sammen

100%


Opplæringrådet for faget har angitt at teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 1/3 av modul 1 (tilsvarer ca. 58 timer).
**	ca. 2/3 av modul 7 (tilsvarer ca. 116 timer).


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.

