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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 grunnkurs formgivingsfag.



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 av om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, 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, 21.10.93  
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Kapittel 1:   Generell Informasjon

1.1   Innledning

Studieretning formgivingsfag er en spennende studieretning med mange ulike utdannings- og yrkesmuligheter.

Studieretningen har stor faglig bredde med rike tradisjoner, håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk.  Utviklingen  i teknologien, vitenskapen og samfunnslivet skaper nye oppgaver og utfordringer. Faglig dyktighet og godt motiverte yrkesutøvere er nødvendig og viktig for fagene i denne studieretningen.
 
Grunnkurs formgivingsfag rekrutterer til to hovedgrupper av fag: håndverksfag og formgivingsfag. De fleste håndverksfagene er lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet.  Formgivingsfagene har et 3-årig løp som danner grunnlag for yrkesutøvelse og for videre utdanning ved ulike typer høgskoler. 	

Grunnkurs formgivingsfag skal gi elevene en grunnleggende forståelse for tegning, form og farge som basis for videre opplæring. Kurset inneholder en praktisk del og en teoretisk del som er nært knyttet sammen.  Den praktiske delen består av arbeid med visuelle virkemidler ved hjelp av ulike  materialer, redskaper og teknikker.  Den teoretiske delen består av teori-grunnlaget i studieretningsfagene og de felles allmenne fagene som er nært knyttet til hverandre. Dette stiller krav til en fleksibel undervisningsform og en stor grad av tverrfaglig integrering.  Gjennom opplæringen skal eleven løse oppgaver knyttet til et bredt utvalg av eksempler, prosesser og produkter som retter seg inn mot de videre utdanningsveiene.

Kurset har både et allmenndannende og et yrkesfaglig siktemål, med vektlegging på visuell estetikk.  Eleven skal motiveres til å ta ansvar for egen læring og til å arbeide kreativt gjennom praktiske øvelser og eksperimentering.

Grunnkurset skal hjelpe den enkelte til å utvikle sine kreative evner og anlegg, og lære begrep og uttrykk for visuell estetisk kommunikasjon.  Videre skal eleven tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i visuelle estetiske uttrykksformer, og de skal utvikle forståelse for og kunnskaper om naturen, miljø og etiske normer og verdier.

Læreplanen legger også vekt på hvordan dagens samfunn avspeiler forståelse for den nasjonale kulturarven, internasjonalisering og forståelse for verdien av dagens flerkulturelle samfunn.

Læreplanen bygger på prinsippet om målstyring, og er en nasjonalt styrende læreplan.  
Den fastsetter mål og hovedmomenter for undervisningen, og angir hvordan vurderingen 
skal gjennomføres.

I hele undervisningsløpet, både i grunnkurs, videregående kurs og i bedrift, skal det legges stor vekt på holdningsskapende aktivitet, slik at den enkelte lærer å forstå verdien av godt håndverk, produktivitet og kvalitet i all produksjon.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs formgivingsfag, må søker normalt ha gjennomgått 9-årig grunnskole eller tilsvarende.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig. 

1.4	Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Tegning, form, farge og kunst- og kulturhistorie. 
Til sammen 22 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.
Til sammen 11 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

Det vises ellers 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.

1.5	Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I i studie-retningen.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

For fag som er lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet, vil hovedmodellen for opplæringsløpet være to år i skole (grunnkurs og videregående kurs I). Den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift. Opplæringen avsluttes med fagprøve eller svenneprøve.  Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen.

For fag som ikke er lagt inn under lov om fagopplæring, er opplæringsmodellen 3 år i videregående skole.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev må det avlegges prøve i faget etter reglene i lov om fagopplæring i arbeidslivet §19 og § 20.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål 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, eller fagbrev/svennebrev. Dessuten kreves kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå innenfor følgende fag:
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer) og naturfag (5 uketimer).

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

For elever som har avsluttet fagutdanning med fagbrev/svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, er det mulighet for å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende fag 
og moduler i allmenne fag. 
Generell studiekompetanse kan også oppnås ved å velge et videregående kurs II med allmenne fag etter  to år ved en av de yrkesfaglige studieretningene.


Kapittel 2:    Mål og hovedmomenter  

2.1   Mål for studieretningsfagene

 Eleven skal

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig i allmenn- og studieretningsfagene

	kunne bruke verbale og visuelle virkemidler i en skapende prosess og i kommunikasjon

	kunne planlegge og gjennomføre en prosess fra ide til produkt innenfor gitte rammer

	kunne bruke hensiktsmessig verktøy og redskap ergonomisk riktig i arbeid med forskjellige materialer

	kunne vedlikeholde og ta vare på redskap og utstyr

	gjennom praktisk arbeide ha fått kjennskap til materialers muligheter og begrensninger ved ulik bruk i formgivingsprosessen

	kjenne til informasjonsteknologiens (IT) muligheter og begrensninger som redskap 
	i formgivningsprosesser, og kunne bruke tilgjengelig teknologi i faglig sammenheng

	ha gode arbeidsrutiner og kunne samarbeide og fungere i mellommenneskelige forhold

	ha fått forståelsen for verdien av kreativitet og estetisk virksomhet som 
	allmenndannende faktorer

	kunne arbeide kreativt og strukturert med analyse og problemløsning i en
	formgivningsprosess

	arbeide selvstendig og kunne ta ansvar for egen læring

	ha fått forståelse for nåtidens bilde- og formuttrykk og for sammenhengen med tradisjon 
	og kulturarv

	forstå formgivingens verdiskapende betydning i dagens samfunn ut fra et nordisk og 
	internasjonalt perspektiv

	ha kjennskap til formgiving i ulike fagmiljøer

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

	forstå konsekvensene for det indre og ytre miljø ved valg av materialer, redskaper og 
	arbeidsprosesser


	forstå betydningen av det visuelle miljø for individ og samfunn og være med på å ta ansvar 
	for å utforme og bevare miljøet

	ha kunnskaper som gir grunnlag for å velge videre utdanning på VKI-nivå












































2. 2  Tegning

Mål 1
Eleven skal kunne bruke tegning som redskap for å forstå og forklare motivets karakter og ha kjennskap til hvordan tegning kan anvendes i ulike fag

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	kunne observere og gjengi det karakteristiske i et objekt/motiv

1b	kunne oppfatte og beskrive motivets proporsjoner og deres innbyrdes forhold

1c	kunne oppfatte og beskrive plan i forhold til høyde og enkel perspektivforståelse

1d	kunne oppfatte og beskrive rytmiske forhold i størrelse, retning og form

1e	kjenne til de bildeskapende virkemidlene: linje, flate, rom, valør og tekstur og kunne anvende dem i tegning og formgivning


Mål 2
Eleven skal kunne visualisere egne ideer og inntrykk ved hjelp av tegning som del av en formgivingsprosess

Hovedmomenter
Eleven skal

2a	kunne bruke tegning som redskap i en formgivningsprosess

2b	kunne se særtrekkene i et motiv og gjengi disse på en personlig måte

2c	kunne bruke kildemateriale som f.eks. foto, tekst, bilde og illustrasjon som idegrunnlag for arbeid med personlig uttrykk i tegning


Mål 3
Eleven skal se sammenhengen mellom valg av materialer og/eller redskaper og tegningens form og uttrykk

Hovedmomenter
Eleven skal

3a	ha kunnskap om og kunne bruke materialer og redskaper i arbeid med tegning

3b	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap i tegning


2.3  Form

Mål 1
Eleven skal kunne skape uttrykk som viser at han/hun kan bruke de formdannende elementene i to- og tredimensjonale uttrykk

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	kjenne til og bevisst kunne bruke de formdannende elementene: Punkt, linje, flate, volum, tekstur og struktur i enkle komposisjoner samt eksperimenter med uttrykksmuligheter 

1b	kjenne til grunnleggende persepsjonslover og vise dette gjennom arbeid med mønster-dannelse og bildeelementer

1c	kunne arbeide med tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap for å skaffe seg forståelse for de formdannende elementers funksjon


Mål 2
Eleven skal kunne arbeide i flate og rom med ulike formuttrykk i forskjellige materialer

Hovedmomenter
Eleven skal

2a	gjennom arbeid med flate, volum, masse og rom tilegne seg forståelse for formbeskrivende begreper og kontraster som

	-organisk - geometrisk - konstruktiv		-dynamisk- statisk
	-tyngde - letthet				-positiv - negativ
	-abstraksjon - forenkling - stilisering


Mål 3
Eleven skal kunne vise en helhetsforståelse av sammenhengen mellom form, materialer, uttrykk og funksjon

Hovedmomenter
Eleven skal

3a	kjenne til materialers muligheter og begrensninger, og kunne eksperimentere med formdannelser og -uttrykk

3b	ha erfart forståelse av sammenhengen mellom form, materiale og uttrykk




Mål 4
Eleven skal kunne visualisere og presentere helheten i en arbeidsprosess 

Hovedmomenter
Eleven skal kunne

4a	innhente kildemateriell som f.eks. foto, tekst, bilde og illustrasjon

4b	lage idéskisser

4c	lage formutkast og formtegning

4d	lage arbeidstegning

4e	lage modeller og/eller ferdig produkt

4f	dokumentere formgivingsprosessen skriftlig og/eller muntlig, og begrunne de valg som 	er gjort underveis
2.4  Farge

Mål 1
Eleven skal kunne beskrive hvordan farger oppstår og hvordan de påvirker oss

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	kunne beskrive forholdet mellom lys og farge

1b	forstå og kunne beskrive prinsippene for fargepersepsjon


Mål  2
Eleven skal kunne beskrive prinsippene for fargeblanding og kunne bruke dem 
i formgivingsprosesser

Hovedmomenter
Eleven skal kunne forklare

2a	subtraktiv fargeblanding på bakgrunn av arbeid med fargepigmenter

2b	additiv fargeblanding på bakgrunn av arbeid med lysfarger og tilgjengelig informasjonsteknologi


Mål 3
Eleven skal kunne bruke grunnleggende fagterminologi i fargelæren

Hovedmomenter
Eleven skal

3a	kunne karakterisere en farge i forhold til fargetone, valør og metning

3b	kunne forklare oppbyggingen av fargesystemer


Mål 4
Eleven skal kunne arbeide med fargenes uttrykksmuligheter i to- og tredimensjonal form

Hovedmomenter
Eleven skal

4a	kjenne til de ulike kontrastvirkningene
		-komplementærkontrast		-kald - varm kontrast
		-simultankontrast			-kvalitetskontrast
		-kvantitetskontrast			-lys - mørk kontrast

4b	kunne arbeide med fargekontraster og forstå hvordan proporsjoner og form påvirker farge og kunne bruke dette i fargekomposisjoner og eller produkter 


Mål 5
Eleven skal kunne gjøre rede for farge som signal og symbol

Hovedmomenter
Eleven skal

5a	kjenne til fargenes signal- og symbolverdi og kunne bruke denne i formgiving

5b	kjenne til hvordan fargenes symbolbruk varierer i ulike kulturer og i historiske perioder


Mål 6
Eleven skal kunne bruke farger som virkemiddel i formgiving, og kjenne til deres virkninger på helse og miljø

Hovedmomenter
Eleven skal

6a	kjenne fargers muligheter til å fremkalle assosiasjoner og kunne arbeide med farger i visuell kommunikasjon og i forhold til konkrete produkter

6b	kjenne til hvordan materialer og redskap påvirker farge

6c	kunne bruke informasjonsteknologi som redskap i arbeid med farger

6d	kjenne til ulike fargepreparater, kjemikalier og redskaper og deres negative virkninger for helse og miljø.  I praktisk bruk med fargepreparater, kjemikalier og redskaper og kunne etterleve gjeldende forskrifter


2.5  Kunst- og kulturhistorie

Mål 1
Eleven skal ha kjennskap til hovedtrekkene i den vestlige kulturs kunst- og kulturhistorie

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	kjenne til hvordan form- og bildeuttrykk er resultat av kultur og tradisjoner, ressurser og teknologi

1b	ha generell kunnskap om felles formtradisjoner i byggeskikk, folkekunst og håndverk i Norden


Mål 2
Eleven skal kunne karakterisere et bilde eller en gjenstand ved hjelp av enkel fagterminologi sett i et kunst- og kulturhistorisk perspektiv


Mål 3
Eleven skal ha kjennskap til hvilke impulser andre folkeslags kultur og tradisjon gir til vår kultur

Hovedmomenter
Eleven skal kunne se sammenhengen mellom

3a	- etikk og religion som bakgrunn for visuelle formuttrykk
	- kulturarv og identitet, og verdien av det flerkulturelle samfunn

Eleven skal

3b	kunne gjøre rede for begrepene majoritets- og minoritetskulturer

3c	kjenne til viktige trekk i samisk kultur og kunsttradisjoner


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 å 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 
	    og i kapittel 2 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 læreplanen.


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 terminkarakter. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.
Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.


3.4 Spesielle forhold som gjelder for studieretningsfagene

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

Studieretningsfagene tegning, form og farge er nært knyttet til hverandre i innhold og
arbeidsform. Dette stiller store krav til faglig integrering.
Vurderingen av det enkelte fag må sees i sammenheng med de tre fagene under ett.

Det må legges spesiell vekt på vurdering av elevens ideutvikling, kreativitet og innsikt og valg av arbeidsprosesser.  Gjennom opplæringen skal eleven løse oppgaver knyttet til et bredt utvalg av eksempler, prosesser og produkter som retter seg inn mot de videre utdannings-veiene.  I vurderingen av eleven må derfor hele bredden av lærestoffet vektlegges.

I studieretningfagene tegning, form og farge skal eleven legge fram ideskisser, utkast og ulike typer sluttprodukter.


Vedlegg 1

1.1 Fag- og timefordeling

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Matematikk
112 
3 
Naturfag
75 
2 
Kroppsøving
75 
2 



Studieretningsfag


Tegning
261 
7 
Form
261 
7 
Farge
225 
6 
Kunst- og kulturhistorie
75 
2 
Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309
35 

1.2 Moduler

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Modul 1:
Tverrfaglig
149 
4 
Modul 2:
Tverrfaglig
149 
4 
Modul 3:
Tverrfaglig
149 
4
Modul 4:
Tverrfaglig
150 
4 
Modul 5:
Tverrfaglig
150 
4 
Modul 6:
Kunst- og kulturhistorie
75 
2 

Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jf. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervsningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker*


*	 Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkelt 	elever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Nedenfor er det gitt en beskrivelse av innholdet i modulene

Det er lagt opp til en progresjon i modulene som skal gjennomføres i stigende nummerorden. 
Hver modul vil da kunne gjennomføres over et tidsrom på 7-8 uker, og eleven vil få rimelig tid 
til fordypning og kontinutet innenfor de enkelte områdene modulene dekker.


Studieretningsfagene tegning, form og farge
Alle modulene i studieretningsfagene tegning, form og farge er tverrfaglige. 


Modul 1:									  
Grunnleggende begrepsforståelse innen tegning, form og farge.
Analyse av motiv, lære å se.
Opplæring i bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi.

2.2 Tegning:
Mål 1, hovedmomenter 1a, 1b, 1c, 1d og 1e	
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b

2.3 FORM:
Mål 1, hovedmomenter 1a, 1b og 1c
Mål 2, hovedmoment 2a

2.4 FARGE:
Mål 1, hovedmomenter 1a og 1b
Mål 2, hovedmomenter 2a og 2b
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b
Mål 6, hovedmoment 6c



Modul 2:									
Anvendelse av grunnleggende begreper i form og fargeuttrykk.
Tegning som visualisering av  idé og inntrykk.
Presentasjon.

2.2 TEGNING:
Mål 2, hovedmoment 2b

2.3 FORM:
Mål 2, hovedmoment 2a

2.4 FARGE:
Mål 4, hovedmomenter 4a og 4b


Modul 3:									
Tegning som redskap i formgiving.
Idéutvikling og prosess.
Arbeid med materialer i forhold til formdannelse og uttrykk.
Todimensjonal form.

2.2 TEGNING:
Mål 2, hovedmoment 2a
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b

2.3 FORM:
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b
Mål 4, hovedmomenter 4a, 4b og 4c

2.4 FARGE:
Mål 4, hovedmoment 4a
Mål 6, hovedmomenter 6a, 6b og 6d



Modul 4:									
Tegning som redskap i formgiving.
Idéutvikling og prosess.
Arbeid med  materialer i forhold til formdannelse og uttrykk.
Tredimensjonal form.

2.2 TEGNING:
Mål 2, hovedmoment 2a
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b

2.3 FORM:
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b
Mål 4, hovedmomenter 4a, 4b, 4c, 4d, 4e og 4f

2.4 FARGE:
Mål 6, hovedmomenter 6a og 6b



Modul 5:									
Tegning som visualisering av idé og inntrykk. 
Visuell kommunikasjon.

2.2 TEGNING:

Mål 2, hovedmomenter 2b og 2c
Mål 3, hovedmomenter 3a og 3b

2.3 FORM:
Mål 2, hovedmoment 2a

2.4 FARGE:
Mål 5, hovedmomenter 5a og 5b
Mål 6, hovedmoment 6b



Modul 6:									
2.6 Kunst- og kulturhistorie

Mål 1, hovedmomenter 1a og 1b
Mål 2
Mål 3, hovedmomenter 3a ,3b og 3c


Vedlegg 2

Vurdering i grunnkurs formgivingsfag

Standpunktkarakterer

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

Eksamen

A. Prinsipper:

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

2. Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fagene kan trekkes ut som
    eksamensfag.

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

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

5. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6. Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.

7. Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av
    departementet.


B. Eksamen på grunnkurset:

	Studieretningsfag:  	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker fagene
                                 	tegning, form og farge.
                                 	I tillegg kan elevene trekkes ut til  en eksamen i kunst- og 
                                 	kulturhistorie.       
                                 	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:  	i studieretningsfagene tegning, form og farge: praktisk
     	i studieretningsfaget kunst- og kulturhistorie: muntlig
   	i de felles allmenne fagene: se den enkelte læreplan


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


