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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) blomsterdekoratør.


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 1994.
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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 ha blitt arrangert. 
I Romerriket oppsto butikker som solgte blomster og utførte det vi i dag kaller ferdigbinderi. Fra den tiden kjenner vi til maleriet "INVENTRICUM CORONARIUM" - Den første kranse-binderske - malt av Pausias. I Norge ble de første blomsterforretninger etablert på slutten av 1800-tallet. Før den tid var det gartneren som utførte binderiarbeid. Fra denne tiden har faget utviklet seg svært raskt. Nye trender innen blomsterdekorering oppstår i takt med samfunnets utvikling. Norske blomsterdekoratører har i en årrekke vært regnet blant de ledende trendsett-erne, ikke minst på grunn av en solid fagutdanning. 

Blomsterdekoratørfaget er et håndverksfag med få tekniske hjelpemidler. Faget har rike varia-sjonsmuligheter, og befatter seg i stor grad med dekorasjonsmaterialer av levende og tørt plantemateriale. Blomster og planter av forskjellige slag settes sammen og benyttes til diverse formål for mennesker i ulike livssituasjoner.

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

Videregående kurs I legger vekt på et eleven skal ta ansvar for egen læring og arbeide kreativt med praktiske øvelser og eksperimentering. Målet er å utdanne dyktige håndverkere som kan utføre tjenester og salgsarbeid på en god måte og som forstår verdien av et godt håndverk, produktiv-itet og kvalitet i all produksjon.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I blomsterdekoratør er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I blomsterdekoratør består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.
Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

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

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

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

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

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

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

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


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

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

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

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




































Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne nyttiggjøre seg kunnskaper om blomster, planter og andre materialer, og kunne 	bruke blomstenes uttrykksform og kunne sørge for god utnyttelse av materialene

	kunne bruke egnede verktøy og teknikker i arbeidet

	ha respekt for alt levende materiale, kunne velge og bruke levende materialer og kunne 	se de ulike materialenes tekniske muligheter

	ha kunnskaper om fagområdets historie, tradisjoner og utvikling nasjonalt og 	internasjonalt, og kunne videreføre kultur- og håndverkstradisjoner knyttet til faget 

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

	ha gode arbeidsrutiner og kunne holde orden under arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	vise evne og vilje til å ta ansvar og samarbeide med andre

	yte god service

	kunne samarbeide med mennesker av ulik bakgrunn

	kunne ta ansvar for å utforme og bevare det estetiske miljøet

	kjenne lover og regler som gjelder fagområdet og kunne overholde disse

	kunne se konsekvensene for det indre og ytre miljøet ved valg av materialer, redskaper 	og arbeidsprosesser 	

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

	kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig

	vise kreative evner i arbeidet





2.2	Tegning, form og farge
	

Mål 1
Elevene skal kunne analysere blomsterarbeider og andre formgivingsarbeider ut fra grunnleggende form- og fargelære, kunst- og stilhistorie

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kjenne til formbegrepene: form, linje, tekstur, kontrast, rytme, balanse, proporsjoner, 	volum og helhet

1b	kjenne til fargebegrepene fargetone, kulør, valør, kontraster og fargehelhet

1c	kjenne generelle trekk fra kunst- og stilhistorie og kunne plassere blomster- og 		formingsarbeider stilhistorisk


Mål 2
Elevene skal kunne bruke ferdigheter i frihåndstegning i arbeidet med fagområdet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kunne utføre tegnestudier fra en variert motivkrets

2b 	kunne bruke forskjellige tegneteknikker

2c 	kunne foreta et bevisst valg av tegneredskap

2d 	ha ferdigheter i frihåndstegning og kunne bruke disse i arbeidet på fagområdet
		
2e 	kunne utføre tegnestudier av plantemateriale

2f 	kunne utføre tegnestudier av blomsterarbeider


Mål 3
Elevene skal kunne bruke plantetegning i arbeidet med blomsterdekoratørfaget

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utføre enkle skisser av plantemateriale

3b	kunne utføre grunnriss, oppriss og sideriss av presentasjoner av varer og produkter


3c	kunne lage perspektivskisser av presentasjoner av blomsterdekoratørfagets varer og 	produkter

3d 	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi til plantetegninger


Mål 4
Elevene skal kunne eksperimentere med forskjellige tegneteknikker, materialer og form- og fargeuttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	ha kjennskap til ulike teknikker og blandingsteknikker og kunne begrunne valg av 	teknikk ut fra behov

4b 	kunne eksperimentere med tilgjengelig informasjonsteknologi i tegning og i form- og 	fargeuttrykk

4c 	ha forståelse for de forskjellige materialer og teknikkers muligheter

4d	kunne vise evne til kreative kombinasjoner av materialer, teknikker, form og farge


Mål 5
Elevene skal kunne bruke tegneferdigheter til planlegging og dokumentasjon av arbeider i material- og komposisjonslære

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	kunne utføre detaljskisser av prosjekter

5b 	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi til planlegging av arbeider i material- og 	dekorasjonslære


Mål 6
Elevene skal kjenne til helsefare og miljøkonsekvenser forbundet med materialer og hjelpemidler som benyttes i faget og vite hvordan de kan forebygge skader på helse og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til fare for utvikling av allergier eller annen helsefare forbundet med bruk av 	kjemiske stoffer


6b	kunne bruke og velge verktøy og tekniske hjelpemidler med hensyn til egen og andres 	helse

6c	kjenne til og kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr



2.3	Plantelære


Mål 1
Elevene skal kunne forklare faktorer som virker inn på levende planters vekst og holdbarhet

Hovedmomenter
Elevene skal
		
1a		kjenne hovedtrekkene ved indre og ytre bygning av frøplanter	

1b		kjenne faktorene som påvirker fotosyntesen, ånding og betydningen av vann- og 			næringstransport i plantene

1c		kjenne de grunnstoffene plantene trenger for å leve 

1d		kjenne aktuelle typer vekstmedier

1e	kunne gjengi faktorene som regulerer vekst og blomstring
		
1f	kunne forklare krav til stell og vokseplass for et utvalgt antall planter 

1g	kunne vurdere lys, temperatur og luftfuktighet i innemiljøet som gir plantene de beste	vekstvilkårene
		
1h	kunne forklare det indre og ytre miljøets påvirkning av levende planters holdbarhet

1i	kunne behandle, stelle og lagre levende plantematerialer riktig

1j	kjenne de vanligste skadegjørerne på plantematerialer 


Mål 2
Elevene skal kunne gjenkjenne, skrive og uttale botaniske og norske navn på et valgt antall planter, og kunne beskrive og vurdere bruk av disse i blomsterdekoratørfaget

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til inndelingen av planteriket og plantenomenklatur
2b	kunne gjenkjenne, skrive og uttale navn på:
		40 potteplanter
		10 utplantningsplanter
		100 snittblomster og snittgrønt
		(stauder, sommerblomster, lignoser og løkvekster)

2c	kunne beskrive og vurdere det enkelte plantematerialets anvendelighet til ulike 	disipliner og produkter 

2d 	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi til systematisering av opplysninger om 	planter


Mål 3
Elevene skal kunne arbeide på en måte som tar hensyn til natur, miljø og bruk av ressurser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne se betydningen av gjenvinning av plantemateriale, og kunne tilrettelegge og 	bygge opp en kompost

3b	kunne gjenkjenne de vanligste skadegjørerne på plantematerialer, og kunne gi råd om 	tiltak

3c	kunne gjøre rede for forskrifter som gjelder ved bruk og oppbevaring av miljøfarlig 	avfall som kjemiske plantevernmidler, og kjenne risikoen for skader ved bruk av disse

3d	kunne velge og bruke kjemiske stoffer og materialer med hensyn til natur og miljø

3e	kjenne til og kunne bruke nødvendig prsonlig verneutstyr ved bruk av plantevernmidler

3f	ha kjennskap til biologisk bekjempelse av skadegjørere som alternativ til kjemiske 	plantevernmidler














2.4	Material- og komposisjonslære


Mål 1
Elevene skal kunne bruke og beskrive forskjellige tekniske hjelpemidler og varegrupper som benyttes i faget

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjenkjenne og beskrive alle typer blomstertråd

1b	kunne velge og bruke riktig blomstertråd

1c	kunne bruke ulike stikkmasser og velge egnet materiale til aktuelle produkter

1d	kunne bruke nødvendige tekniske hjelpemidler

1e	kunne velge miljøriktige produkter

1f	kunne velge og bruke plantebeholdere, vaser og kar med ulik form, farge og størrelse 	tilpasset bruksområde
		     
1g	kunne vurdere og bruke aktuelle redskaper og maskiner

1h	kunne bruke kunstige og tørkede dekorasjonsmaterialer, kjenne deres bruksområder og 	ulike prepareringsmetoder
		

Mål 2
Elevene skal kunne beskrive fagets stilformer sett i et historisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beskrive ulike stilformer i faget

2b	kunne beskrive fagets stilhistorie i lys av tidsepoker, kultur, utvikling, tilgang på plante-	materialer og tekniske hjelpemidler


Mål 3
Elevene skal kunne beskrive oppbygging av et produkt i forhold til proporsjoner og grupperingsteknikk og kunne bruke dette i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive og skille radial og parallell grupperingsteknikk
3b	kunne forklare og vise ulike måter å oppnå volum i et produkt

3c	kunne forklare begrepet transparente virkninger og gi praktiske eksempler på dette

3d	kunne forklare og demonstrere proposjoner og balanse og jevn og ujevn rytme i 	produkter


Mål 4
Elevene skal kunne analysere et ferdig produkt ut fra blomstens uttrykk og bruk av linjer-, farge-, form- og overflatekontraster
	
Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne beskrive blomstens uttrykk, farger, former, overflatekarakter og bevegelsesform, 	og kunne finne materialer tilpasset et ferdig produkt

4b	kunne bruke, vurdere og begrunne valg av ulike linje-, farge-, form-, og overflate-	kontraster i forhold til ønsket resultat
	

Mål 5
Elevene skal kunne lage dekorasjoner i fagets stilformer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne lage symmetrisk dekorativ borddekorasjon med radial grupperingsteknikk

5b	kunne lage symmetrisk og asymmetrisk dekorativ dekorasjon i lukket rund form med 	radial grupperingsteknikk

5c	kunne lage asymmetrisk formal dekorasjon med radial grupperingsteknikk

5d	kunne lage asymmetrisk vegetativ dekorasjon med radial grupperingsteknikk

5e	kjenne til parallell grupperingsteknikk

5f	kunne tilpasse og utarbeide dekorasjonen til underlaget









Mål 6
Elevene skal kunne lage buketter i ulike stilformer tilpasset underlagets stil, størrelse, form og farge

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne lage symmetriske og asymmetriske dekorative buketter i åpen rund form

6b	kunne lage symmetriske og asymmetriske dekorative buketter i rund lukket form

6c	kunne lage en asymmetrisk formal bukett

6d	kunne lage en asymmetrisk vegetativ bukett

6e	kunne tilpasse buketten til underlagets stil, størrelse, form og farge


Mål 7
Elevene skal kunne lage arbeider som inngår i brudebinderi, tilpasse arbeidene til klesdrakt og person, og kjenne brudebinderiets historiske utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne lage symmetrisk og asymmetrisk dekorativ brudebukett i åpen og lukket rund 	form

7b	kunne lage asymmetrisk formal brudebukett 

7c	kunne lage dekorativ brudepike- og brudesvennbukett

7d	kunne lage ranke til brudebukett, hårbøyle og svennestav

7e	kunne lage produkter ved hjelp av ulike teknikker for brudebuketter

7f	kunne tilpasse produktet til personens klesdrakt og uttrykk

7g	ha kjennskap til modellpynting

7h	kjenne til brudebinderiets og brudemotenes historiske utvikling








Mål 8
Elevene skal kunne lage hodekrans, æres- og seierskrans, og kjenne den historiske utvikling i bruk av kranser

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne bruke egnet teknikk i arbeid med dekorativ hodekrans, æres- og seierskrans

8b	kjenne den historiske utvikling i bruk av kranser


Mål 9
Elevene skal kunne lage produkter til minne- og 	sørgehøytideligheter og foreta valg av disiplin tilpasset anledning og pris

Hovedmomenter	
Elevene skal

9a	kunne lage båredekorasjon og bårebukett med og uten forsterkning tilpasset plassering 	i rommet under sørgehøytideligheter

9b	kunne lage kistedekorasjoner

9c	kunne lage krans med aksent og krans dekorert med flere punkter

9d	kunne lage krans med asymmetrisk og symmetrisk dekorasjon tilpasset kransens 	proposjoner
	
9e	kunne lage runddekorert krans

9f	kunne lage formarbeider i dekorativ stilform

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

9h	kunne velge hensiktsmessig teknikk til det aktuelle produkt 


Mål 10
Elevene skal kunne lage sammenplantninger			

Hovedmomenter
Elevene skal

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

10b	kunne velge egnet underlag til sammenplantningen
10c	kunne utføre sammenplantningen etter gjeldende teknikk


Mål 11
Elevene skal kunne lage et produkt til en fastsatt pris og kvalitet
     
Hovedmomenter
Elevene skal
	
11a	kunne planlegge og foreslå ulike materialer til et produkt med fastsatt pris

11b	kunne lage et planlagt produkt til fastsatt pris

11c	kunne vurdere egne og andres produkter


Mål 12
Elevene skal kunne pynte bord, lage og presentere en vindusutstilling og presentere faglige produkter og varer relatert til faget

Hovedmomenter
Elevene skal

12a	kunne pynte et bord til en bestemt anledning

12b	kunne kjenne til flere mulige løsninger for pynting av bord, tilpasset anledning og rom

12c	kunne planlegge og presentere en vindusutstilling over et tema

12d	kunne se betydningen av god lyssetting, og velge egnede lysarmaturer til formålet

12e	kunne se betydningen av vindusutstilling som salgsfremmende virkemiddel, og 	viktigheten av å skifte vindusutstilling regelmessig

12f	kunne presentere snittblomster, planter og ulike varegrupper slik at disse danner en 	helhet

12g	kunne vurdere det ferdige resultat ut fra prinsippet om allsidig og god helhet


Mål 13
Elevene skal kunne bruke fagets stilformer ved pynting av rom slik at arbeidene blir tilpasset anledning og rommets stil

Hovedmomenter
Elevene skal

13a	kjenne til sentrale stilepoker i europeisk byggestil

13b	kunne analysere et rom som grunnlag til stilmessig tilpassing av blomsterarbeider

13c	kunne planlegge pynting av et rom, med plantegninger, og gjennomføre den planlagte 	pyntingen


Mål 14
Elevene skal kunne gjøre rede for og bruke sentrale virkemidler som har betydning for salg og kundebehandling

Hovedmomenter
Elevene skal

14a	kjenne viktige faser i en salgsprosess

14b	ha kjennskap til kundetyper og salgsmetoder

14c	kunne benytte kjøpemotiver i en salgsprosess

14d	kunne løse problemstillinger ved klager og innvendinger

14e	kunne uttrykke seg tydelig og konkret i kommunikasjon med kunder og medarbeidere i 	det daglige arbeid

14g	være bevisst sitt eget kroppsspråk


Mål 15
Elevene skal kunne identifisere alvorlige arbeidsmiljøproblemer innen faget, kjenne forebyggende tiltak og kunne utføre arbeidet med hensyn til egen og andres helse

Hovedmomenter
Elevene skal

15a	ha kjennskap til allergier og hudsykdommer i forbindelse med kontakt med levende og 	tørket plantemateriale

15b	kjenne til helsefarer forbundet med aktuelle kjemiske stoffer
	
15c	kjenne til belastende arbeidsstillinger og forebyggende tiltak mot belastningsskader

15d	kunne velge og bruke håndverktøy riktig

15e	kjenne til og kunne bruke personlig verneutstyr i arbeidet

15f	kunne holde orden i arbeidet

15g	kunne løse oppgaver i samarbeid med andre og vise vilje til å skape et godt arbeidsmiljø

Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

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

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

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

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

I fagene tegning, form og farge, plantelære og material- og dekorasjonslære skal eleven føre arbeidsbok. Arbeidboken skal være en del av grunnlaget for fastsetting av standpunkt-karakteren.






Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I blomsterdekoratør

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



Studieretningsfag


Tegning, form og farge
112
3
Plantelære
148
4
Material- og komposisjonslære
674
18



Valgfag
75
2



Tilsammen
1309
35

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

1.2	Moduler i videregående kurs I blomsterdekoratør

Fag

Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Tegning, form og farge
Modul 1:	Alle mål i faget.
112
3
Plantelære
Modul 2:	Alle mål i faget.
148
4
Material- og 
Modul 3:	Mål 1, 2 og 3
112
3
komposisjonslære
Modul 4:	Mål 4, 5 og 6
187
5

Modul 5:	Mål 7, 8 og 9
187
5

Modul 6:	Mål 10 og 11
38
1

Modul 7:	Mål 12 og 13
112
3

Modul 8:	Mål 14 og 15
38
1

Modulene i material- og komposisjonslære må tas i stigende rekkefølge.


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 blomsterdekoratør.


Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

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

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

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

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

5.	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 blomsterdekoratør:

	Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 			studieretningsfagene.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfag: 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.

