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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs II (VKII) dekoratør.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

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






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 12. desember 1995.
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4
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

En utstilling er et medium for 3-dimensjonal kommunikasjon. En dekoratør formgir, anskueliggjør og presenterer gjenstander og ideer på en kreativ og hensiktsmessig måte.

Vindus- og butikkutstillinger er preget av hurtig forandring, skiftende trender i stil, mote og i tilbud av varer og tjenester. Opplæringen tar sikte på å fange opp strømninger i tiden, samtidig som fagets egenart blir ivaretatt.

Dekoratører har en allsidig kompetanse som tjener interesser innen kulturformidling, informasjons-arbeid, reklame, salg og markedsføring. Utstillingsplasser er varehus, butikker, gallerier, informasjonssentra m.m.

Opplæringen er av både yrkesforberedende og allmenndannende karakter. Ervervede kunnskaper kan brukes i arbeidsliv, i videre utdanning og for personlig utvikling.

Beslektede utdanningsområder er grafisk formgiving og interiør. Utdanningen kan være av interesse i forhold til videreutdanning i retning av fri 3-dimensjonal form og i forhold til scenografi og modellbygging.

Utdanningen tar sikte på å være anvendelig i et internasjonalt perspektiv.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II dekoratør må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I tegning, form og farge eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II dekoratør er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II dekoratør består av studieretningsfag, kroppsøving 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som dekoratør får man etter 3 års 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, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

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

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






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

·	være kjent med utstillingsmediet og ha kunnskaper om arbeidsprosessen i dekoratørfaget

·	kunne realisere utstillingsforslag av god kreativ, håndverks- og forretningsmessig kvalitet

·	ha utviklet kvalitetssans og faglig sikkerhet

·	kunne arbeide strukturert og hurtig

·	kunne utføre utstillingsarbeid i samspill med ulike samarbeidspartnere

·	utvikle sin kreativitet individuelt og sammen med andre, og kunne meddele ideer muntlig, skriftlig og gjennom bilder og modeller

·	kunne kontretisere utstillinger ved hjelp av arbeidstegninger

·	ha kunnskaper om grafisk formgiving og produksjon av tekst i utstillingsøyemed

·	ha kunnskaper om materialer og kjemikalier som kan være til skade for miljøet og kjenne arbeidsmiljølovens bestemmelser

·	kunne vedlikeholde og ta vare på utstyr og verktøy, og kunne holde orden i arbeidet

·	ha kjennskap til etiske normer og regler innen reklame, design og markedsføring

·	ta ansvar for egen læring

·	kjenne til dekoratørfagets utvikling nasjonalt og internasjonalt








2.2	Bransjelære


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive dekoratørfagets egenart og plassere faget i en større kommunikasjonssammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjøre rede for likheter og forskjeller mellom ulike utstillingsformer som salgsutstillinger, kunst- og kulturutstillinger, informasjonsutstillinger og opplevelses- og underholdningsutstillinger

1b	kunne avgrense utstillingsmediet i forhold til frie tredimensjonale uttrykk

1c	kunne definere utstillingsoppgaver i forhold til grunnleggende kommunikasjonsteori

1d	kunne gi og kunne ta imot faglig tilbakemelding

1e	kunne kommunisere med kunder og utstillingsbrukere, lytte og formulere seg presist

1f	kjenne til reklamehistorie

1g	kjenne til utstilling som kulturell formidlingsform

1h	kunne velge rekvisita som møbler og klær i forhold til ulike stilepoker


Mål 2
Elevene skal kunne kartlegge rammebetingelser for en utstilling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne definere tema

2b	kunne definere målgruppe og mål for en utstilling

2c	kunne legge opp arbeidet i forhold til utstillingsareal

2d	kunne analysere kostnadskrav og tidsrammer

2e	kunne forutse mulige konsekvenser av valgt utgangspunkt


Mål 3
Elevene skal utvikle sin kreativitet og kunne dokumentere et idéforslag

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke kreative registreringsmetoder som brainstorming, idekart og skissetegning

3b	kunne finne fram til ulike inspirasjonskilder og innhente relevant informasjon

3c	kunne argumentere for alternative løsninger

3d	kunne begrunne valg av og presentere et idékonsept

3e	kunne føre en logg/dagbok


Mål 4
Elevene skal kjenne sitt ansvar som fagutøver med hensyn til bruk av utstillingsmediet og dets påvirkningskraft

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne arbeide i forhold til gitte kvalitetskrav

4b	kunne følge estetiske krav i arbeidet

4c	vise evne til å vurdere eget arbeid

4d	kunne følge etiske retningslinjer for faget


Mål 5
Elevene skal vise en markedsbevisst holdning til egne og andres tilbud

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne vurdere ekstern kompetanse og kunne samarbeide med leverandører av andre tjenester

5b	kunne markedsføre sin egen kompetanse

5c	kjenne til opphavsrettigheter og elementære begreper som åndsverk, opphavsmann, plagiat og låneregler


Mål 6
Elevene skal planlegge og administrere et enkelt utstillingsprosjekt

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til økonomistyring i forhold til enkle utstillingsoppgaver og kunne sette opp budsjett

6b	kjenne til prising og fakturering av honorarer og innkjøp

6c	kjenne til reglene for momsregnskap, prisestimat og kalkyler

6d	ha kunnskaper om tidsplanlegging som f.eks. framdriftsplaner og årsplaner og kunne gjennomføre et utstillingsprosjekt på en effektiv måte

6e	kjenne til annonsering og prosjektomtale i presse, radio og TV

6f	kunne ta initiativ overfor oppdragsgiver og kunne følge opp kontakten



2.3	Visualisering


Mål 1
Elevene skal kunne utarbeide målsatte tegninger på bakgrunn av skisser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne måle enkle arbeids- og presentasjonstegninger

1b	kunne lage snitt-tegninger i perspektiv

1c	beherske forskjellige blyant-, tusj- og akvarellteknikker

1d	være kjent med bruk av tegnemaskin og DAK

1e	kunne gi tegningene et personlig preg med tanke på elementer av bevegelse, romopplevelse m.m.


Mål 2
Elevene skal kunne lage enkle utstillingsmodeller i målestoll

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om hvordan modeller brukes i en formgivingsprosess

2b	kunne lage nøyaktige presentasjonsmodeller


Mål 3
Elevene skal kunne bruke generell form- og fargelære i utstillinger

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke subraktiv fargeblanding som belysningsteknikk og kunne supplere denne med andre belysningseffekter

3b	kunne overføre grunnleggende komposisjonsteori til utstillingsformål

3c	ha kunnskaper om grunnleggende prinsipper for romopplevelse og virkning av arkitektonisk rom


Mål 4
Elevene skal kunne velge hensiktsmessig presentasjonsform

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne visualisere et idéforslag ved hjelp av plansjer, skisser, modeller m.m. som er framstilt i ulike teknikker

4b	kunne framlegge idéforslag og uttrykke seg tydelig og presist, både muntlig og skriftlig



2.4	Grafisk form


Mål 1
Elevene skal kunne produsere tekst til utstillingsbruk og løse enkle skiltoppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til sammensetning av skrifttyper, skriftgrupper og deres typografiske oppsett

1b	ha kjennskap til framstilling av skilt, plakat og logo

1c	ha kunnskaper om ulike materialer og teknikker brukt til maling, skriving, trykking og dataskjæring og kunne bruke disse

1d	kunne behandle originaler


Mål 2
Elevene skal kunne produsere bilder til utstillingsbruk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge hensiktsmessig motiv og utsnitt og ha kjennskap til fototilbud fra billedbyråer

2b	kunne lage enkle illustrasjoner i stort format i ulike teknikker

2c	ha kjennskap til ulike forstørrelsesteknikker og kunne vurdere kvaliteten på fotografiske- og serigrafiske reproduksjoner



2.5	Utstillingsarbeid


Mål 1
Elevene skal kunne produsere en utstilling ut fra et definert forslag

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vurdere forholdet mellom idé, intensjon og produkt

1b	kjenne til de mest brukte dekorasjonsmaterialene, deres anvendelse, dimensjoner, kvaliteter og miljøegenskaper og kunne velge formålstjenlige materialer

1c	beherske relevante arbeidsteknikker og være fortrolig med arbeidsoppgaver som enkel snekring, maling, tapetsering og trekking av plater

1d	være kjent med regler og forskrifter innen transport, stige og stillas, løfting, kjemikalier,
	El-installasjon og brannvern og kunne utføre det praktiske arbeidet mht. miljø, helse og sikkerhet


Mål 2
Elevene skal kunne montere og sluttføre et utstillingsprosjekt

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke utstillingshjelpemidler som f.eks. stativer, podier og sokler til gruppering av gjenstander

2b	kunne eksponere elementer innenfor et gitt areal og ha utviklet følsomhet i omgang med utstillingsgjenstander, dekor og lyssetting

2c	kunne arbeide strukturert og hurtig og kunne følge en arbeidsplan eller tidsplan

2d	ha innarbeidet gode arbeidsvaner når det gjelder orden og renhold i verksted og på monterings- og lagringsplass

2e	ha en kvalitetsbevisst holdning til eget og andres arbeid


Mål 3
Elevene skal kunne vurdere bruk av hjelpemidler til utstillingsproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke hånd- og elektroverktøy og ha kjennskap til utstillingsrelevant data-utstyr

3b	kjenne til leverandører som tilbyr utstillingsutstyr

3c	kjenne til spesialeffekter og deres leverandører innen f.eks. AV-, lyd- og lysdesign



Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

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

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

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

3.2	Hva skal vurderes?

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

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

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

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

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

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



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II dekoratør


Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Bransjelære
300
8
Visualisering
300
8
Grafisk form
224
6
Utstillingsarbeid
335
9



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs II dekoratør

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Bransjelære
Modul 1:  Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
300
8
Visualisering
Modul 2:  Mål 1, 2, 3 og 4.
300
8
Grafisk form
Modul 3:  Mål 1 og 2.
224
6
Utstillingsarbeid
Modul 4:  Mål 1, 2 og 3.
335
9


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*







*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs II dekoratør



Standpunktkarakterer

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



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
4.	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II dekoratør:

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

Eksamensform:	Praktisk eksamen i studieretningsfagene visualisering, grafisk form og utstillingsarbeid.

		Muntlig eksamen i studieretningsfaget bransjelære.




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

