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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) 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. 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, 23. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning 

Formgivingsfag spenner bredt i faglig innhold og har rike tradisjoner, håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk. Eleven får et forhold til egen kulturarv, og lærer å se sammenhengen med andre kulturers formuttrykk og formkvalitet.

-	Formgivingsfaget kan utvikle kreativitet og skapende evner.

-	Formgivingsfaget kan brukes i helse- og sosialvesenet som del av kompetanse for aktivisering og terapi.

- 	Formgivingsfaget er grunnlegggende for industrien der formgiving har blitt en viktige faktor for å kunne foredle våre egne råvarer. Utvikling av nye og bedre produkter er nødvendig for industri og eksportnæring. 

-	Formgivingsfaget er grunnleggende for kunsthåndverkerens utdanning og virksomhet.

Videregående kurs I formgiving består av fire forskjellige videregående kurs I. For de fire retningene er noe felles lærestoff og noe fagspesifikt. Dette er grunnen til at lærestoffet for alle de fire kursene er samlet i en plan. Læreplanen er bygget opp etter denne modellen:

Felles studieretningsfag
Fagretninger


FORMGIVING     -	aktivitør
Formgiving
Tegning

FORMGIVING     -  	tekstiltrykk og broderi
Kunst- og kulturhistorie

FORMGIVING     -  	strikking og veving


FORMGIVING     -  	harde og plastiske 				materieler

Kurset får navn etter den fagretning som fylket tilbyr, f.eks. VKI formgiving - aktivitør eller 
VKI formgiving - strikking og veving. 

VKI formgivingsfag gir en bred innføring i visuelle problemstillinger og kunnskaper om formgivingsprosesser. Elevene skal ha forståelse for hvordan ulike faktorer virker sammen i en formgivingsprosess: form, farge, materiale, produksjon, natur og miljø.

Mål og hovedmomenter i de felles fagene består av elementer som er felles for fagretningene.
De enkelte fagretningene gir noe spesialisering i arbeid med virkemidlene: materialer, teknikker og redskaper. 

Bruk av informasjonsteknologi (IT) er et viktig redskap i formgiving. Eksempeler på områder hvor IT brukes er i vevteori, bearbeiding av form og fargelære, ideutvikling, tekstbehandling og regneark og datastyring av maskiner, verktøy mm. 

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I formgivingsfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I formgivingsfag 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 arbeide med formgivingsprosessen ut fra en forståelse av samspillet mellom estetikk, 
	materialer, produksjon, økonomi, økologi og kulturhistorisk forankring 

	kunne drøfte kvalitetskriterier for en gjenstands form og funksjon og sette dette i 
	sammenheng med miljøet og behov i samfunnet

	kunne uttrykke og formidle tanker, ideer, vurderinger og valg

	kunne vedlikeholde og ta vare på utstyr og holde god orden

	ha forståelse for verdien av kreativitet og estetisk virksomhet som allmenndannende faktor

	ha erfaring  med og bevissthet om de uttrykksmulighetene som bruk av redskaper, 
	teknikker og materialer kan gi

	ha arbeidsdisiplin, vise selvstendighet og vurderingsevne og kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne til og kunne etterleve fagområdets etiske normer

	kunne samarbeide og vise respekt og toleranse for andre mennesker, deres holdninger og 
	kultur

	kunne søke og anvende informasjon og impulser fra ulike kilder

	kunne relatere eget fagområde til internasjonal utvikling

	kunne gjøre seg noe nytte av tilgjengelig informasjonsteknologi og se noen av teknologiens 
	muligheter og begrensninger

	kunne bidra til et godt arbeidsmiljø hvor samarbeid og hensyn til andre er avgjørende 

	ha bevisshet om sitt visuelle miljø, ha forståelse for dets betydning, og vise interesse og 
		medansvar for utforming og bevaring av miljøet

	ha kunnskap om materialer og kjemikalier som kan være til skade for miljøet, kjenne lover
	og forskrifter på området og kunne ta hensyn til dette i arbeidet

	ha en økologisk helhetsforståelse, og kunne se sammenhengen mellom naturen og 
	kulturgrunnlaget

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig 
2.2	Formgiving


Mål 1
Elevene skal ha en forståelse for sammenhengen mellom materialer, redskaper og teknikker, og hvordan disse fungerer som virkemidler i arbeid med form i to- og tre-dimensjonale uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjennom praktisk arbeid vise forståelse for det karakteristiske i ulike formuttrykk, og kunne vurdere formen i en estetisk og funksjonell sammenheng

1b	ha kunnskap om begreper knyttet til formanalyse og kunne bruke disse i kommunikasjon og praktisk arbeid

1c	kunne bruke kunnskaper om hvordan materialenes egenskaper påvirker form, overflate og framstillingsmåte

1d	kunne bruke  informasjonsteknologi som redskap i arbeid med form og komposisjon


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om farger, fargesystemer og fargepsykologi og kunne bruke farger som virkemidler i arbeid med to- og tre-dimensjonale uttrykk

Hovedmomenter
Elevene  skal

2a	ha kjennskap til fargens virkning og kunne anvende dette i praktisk arbeid
 
2b	kjenne til og vise  hvordan farger kan kommunisere

2c	ha forstått og kunne anvende fargenes romskapende egenskaper

2d	kunne bruke farger som ekspressive virkemidler i formgiving

2e	kunne bruke fagterminologi i kommunikasjon og arbeid med farger

2f	kunne bruke informasjonsteknologi i arbeid med farger



Mål 3
Elevene skal kunne arbeide kreativt med formgivingsprosesser ut fra en gitt problemstilling

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke omgivelser, folkekunst, industri og impulser fra billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk som grunnlag for skapende arbeid

3b	kunne arbeide med formgiving ut fra kunnskap om arbeidsprosesser, håndverk og  produksjon


Mål 4
Elevene skal kunne se helheten i formgivingsprosessen og kunne arbeide med analyse, problemformulering, ideskaping og produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne innhente nødvendige opplysninger og informasjon til bruk i formgivingsprosessen

4b	kunne strukturere hovedlinjene i formgivingsprosesser og kunne arbeide selvstendig

4c	kunne organisere og disponere tid og prosesser fra ide til produkt

4d	kunne arbeide spontant og eksprimentelt med visuelle problemstillinger

4e	kunne arbeide analytisk med visuelle problemstillinger

4f	kunne velge og vurdere i en arbeidssituasjon

4g	kunne bruke informasjonsteknologi som redskap i ulike faser av formgivingsprosessen


Mål 5
Elevene skal kunne arbeide med uttrykk hvor dekor er tilpasset form og funksjon 	

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bruke litteratur, mytologi, historie og symbolikk o.l. som grunnlag for skapende og fabulerende arbeid med ornament og dekor

5b	kunne arbeide med ett eller flere formelementer i en rytmisk helhet


5c	kunne arbeide med ulike materialer med tekstur og struktur som dekorative virkemidler i bearbeiding av form og flate

5d	kunne anvende og se sammenhengen mellom funksjon, formelementer, farge og materialvirkning


Mål 6
Elevene skal kunne se formgivingsprosessen i forhold til menneske, miljø og samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne se formgivingsprosesser i etiske, estetiske, økologiske, kulturelle og funksjonelle sammenhenger

6b	kjenne til og kunne bruke sikkerhetsforskrifter for relevante helsefarlige, brannfarlige og eksplosive stoffer

6c	kjenne til sikkerhetsforskriftene for relevant verktøy og maskiner og kunne praktisere disse


Mål 7
Elevene skal kunne presentere produkt og resultat og visualisere helheten i formgivings-prosessen

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

7a	analysere og gjøre rede for formgivingsprosessen skriftlig og muntlig 

7b	analysere og gjøre rede for formgivingsprosessen ved presentasjon av skisser, utkast, modeller o.l.



2.3	Tegning


Mål 1
Elevene skal ha trening i å se og oppfatte et objekt eller motiv og kunne formidle dette  gjennom tegning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne se sammenhengen mellom tegnefagets forskjellige virkemidler og uttrykksmidler og kunne anvende dette i arbeidet

1b	kunne beskrive et motiv ved hjelp av linje og/eller valør

1c	karakterisere struktur og tekstur i et motiv ved hjelp av tegning

1d	tegne et motivs rytmiske forhold: proposjoner, retning og formkarakter


Mål 2
Elevene skal kunne synliggjøre tanker og ideer gjennom tegning

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gi uttrykk for opplevelser og inntrykk gjennom tegning

2b	kunne bruke tegning som et kommunikasjonsmiddel

2c	kunne forenkle, stilisere, abstrahere et motiv og gi motivet et dekorativt formuttrykk eller bildeuttrykk


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til tegnetekniske regler og prinsipper og kunne lage arbeidstegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	ha kjennskap til tekniske hjelpemidler og informasjonsteknologi og kunne gjøre en viss nytte av disse i arbeidet

3b   	kunne beskrive et tre-dimensjonalt objekt ved hjelp av konstruksjons -, projeksjons- og perspektivtegning


3c 	ha kjennskap til konstruksjons- og projeksjonstegning og kunne bruke dette i skisse- og frihåndstegning


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om utforming av skrift og kunne anvende skrift i presentasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til og kunne bruke forskjellige typer skriveredskap

4b	kjenne til forskjellige skrifttyper og kunne bruke disse i kombinasjoner som fremmer kommunikasjon

4c	kunne bruke skrift som redskap for forståelse av form



2.4	Kunst- og kulturhistorie


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til sentrale stilepoker og kunstverk og deres kulturhistoriske bakgrunn og ha innsikt i egen fortid og samtid på disse områdene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha grunnleggende kjennskap til norsk og europeisk kunsthistorie, fra hulemaleriet og til vår tid

1b	ha kunnskap om grunnleggende områder som maleri, skulptur, arkitektur, brukskunst og formgiving innen hver periode

1c	ha grunnleggende forståelse for kunsthistorien i en kulturell, samfunnsmessig og politisk sammenheng

1d	ha kjennskap til sentralperspektivet og andre perspektivbegreper som er historisk og kulturelt betinget




Mål 2
Elevene skal ha innsikt i sentrale estetiske problemstillinger og kjennskap til grunnleggende kunsthistoriske teorier

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha grunnleggende forståelse for kunsthistorien i en idehistorisk sammenheng

2b	ha oversikt over hovedtrekkene i estetikkens historie fra Platon til i dag, og kunne se den i  sammenheng med kunsthistorien

2c	kjenne til sentrale kunsthistoriske begreper

2d	kjenne til grunnleggende bildeanalyse og kunne bruke enkle tolkningsmetoder


Mål 3
Elevene skal ha oppøvd sin visuelle sans og evne til å oppleve kunst 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	forstå sitt medansvar for utforming og bevaring av miljøet

3b	ha øvelse i vurdering av dagens formkultur i kunst-, arkitektur- og kulturhistorisk sammenheng

3c	ha kjennskap til sentrale kunstverk og viktig arkitektur i nærmiljøet

3d	kunne beskrive det de ser og være i stand til å formidle synsinntrykk




Fagretning - Aktivitør


2.5	Aktivitetsfag


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan aktivitet virker på mennesket

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	ha kunnskaper om dagliglivets gjøremål for fysisk og psykisk og sosialt velvære

1b	ha kunnskaper om opplæring i aktiviteter for ulike grupper

1c	gjøre rede for sentrale fysiske og psykiske funksjoner forbundet med ulike aktiviteter

1d	ha kunnskaper om hvilke krav en aktivitet stiller til ulike fysiske og psykiske 
	delfunksjoner 


Mål 2
Elevene skal kunne anvende formgiving i utvikling og tilrettelegging av aktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne legge til rette for bruk av redskaper, maskiner og teknikker for ulike aktiviteter

2b	ha kunnskaper om hvordan materialer, stoffer og redskaper skal lagres, brukes og evt. destrueres

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

2d	kunne beregne kostnader og budsjettere aktiviteter
 
2e	ha kjennskap til hvordan aktiviteter kan forenkles

2f	ha erfaring i bruk av produksjon som aktivitet



Mål 3
Elevene skal ha kunnskap om ulike fysiske, intellektuelle og sosiale aktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til frilufts- og helsesportsaktiviteter

3b	ha kunnskap om sosiale og intellektuelle aktiviteter som virkemiddel i aktivisering


Mål 4
Elevene skal ha kunnskap om aktiviseringsprosessen 

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	ha kunnskaper om grunnleggende motivasjons- og læringsprinsipper og 
	instruksjonsformer

4b	ha kunnskaper om hvordan en aktivitet kan planlegges, organiseres og vurderes

4c	ha kunnskaper om bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap i aktivisering 


   
2.6	Helsefag


Mål 1
Elevene skal kjenne til menneskets delfunksjoner og samspillet mellom dem

Hovedmomenter
Elevene skal 
 
1a	kjenne til hvordan kroppens ulike organer er oppbygd, hvordan de fungerer og om samspillet mellom dem

1b	kjenne til  naturlig aldring



Mål 2
Elevene skal kjenne til menneskets behov for aktivitet og vite hvilken innvirkning aktivitet kan ha på kroppens ulike delfunksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare hvordan aktivitet har innvirkning på helse 

2b	kunne forklare hvilke delfunksjoner som brukes i ulike aktiviteter

2c	kunne foreslå aktiviteter når gitte delfunksjoner skal aktiviseres


Mål 3
Elevene skal kunne førstehjelp

Hovedmoment
Elevene skal

3a	ha kunnskaper i førstehjelp og kunne utføre førstehjelp i øvelsessituasjoner



2.7	Psykologi og sosialfag


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til psykisk, intellektuell og sosial utvikling hos mennesket 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til utviklings- og sosialpsykologi

1b	kunne drøfte yrkesetiske problemer

1c	ha kjennskap til ulike læringsprinsipper

1d	ha kunnskap om kommunikasjon



Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for helse- og sosialsektorens historikk, oppbygning, virkeområder og kjenne andre områder hvor aktivitører kan ha sitt arbeide

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til helse-og sosialvesenetes historiske utvikling og funksjon i dag
          
2b	ha kunnskap om en institusjons oppbygning, hvordan den drives og dens plass i helse- 	og sosialvesenet
           
2c	kjenne til skolefritidsordningen

2d	kjenne til rusmiddel- og kriminalomsorgen
 

Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til aktivitørens arbeid og yrkesetiske retningslinjer 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne aktivitørens arbeidsområder

3b	være orientert om yrkesgrupper aktivitøren samarbeider med

3c	være orientert om ulike organisasjoner

3d	kjenne aktivitørens yrkesetiske retningslinjer, forstå taushetsplikten, hva den innebærer og hvordan den praktiseres

3e	kunne finne fram i relevante lover og avtaler og kunne arbeide etter disse 




Fagretning  -  Tekstiltrykk/broderi


2.8	Tekstiltrykk og batikk


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne bruke disse i formgiving av tekstiltrykk og batikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskaper om orden- og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 	form, farge, størrelse, avstand, retning og plassering

1c	kunne bruke kunnskaper om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i mønsteroppbyggingen


Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap, og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i tekstiltrykk og batikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan dekorasjonsmønsterets form påvirker produktets form og flate



Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide med dekorative uttrykk og funksjonelle produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og 
	redskaper og kunne vurdere kvaliteten i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i funksjonelle produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler i dekorative 	flate- og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til tekstile materialer, deres oppbygging, sammensetning, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette  i en formgivings- prosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging, kunne vurdere og velge innfargingsmetoder, 
	teknikker og redskaper i forhold til bruksområder

4b	ha kjennskap til aktuelle lover og krav som stilles ved bearbeiding av  tekstile 
	materialer og bruke kunnskapen i formgiving av tekstiler


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for innfarging av tekstile materialer og andre egnede materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder og teknikker for innfarging av ulike 
	tekstile materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for innfarging av materialer

5c	ha kunnskaper om fargestoffer, kjemikalier og arbeidsmetoder knyttet til innfarging,  	etterbehandling av materialer, og kunne velge fargestoffer, kjemikalier og 
	arbeidsmetode ut fra hensyn til helse, miljø og natur
Mål 6
Elevene skal kunne anvende prinsipper og prosesser i trykketeknikker til formgiving av tekstiler 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kunnskaper om og kunne anvende trykketeknikker som blokktrykk, sjablongtrykk, silketrykk og batikk

6b	kunne bruke redskaper og verktøy for trykking og batikk

6c	kunne anvende tekstiler, fargestoffer, kjemikalier og arbeidsmetoder for tekstiltrykk og 
	batikk

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi

6e	kjenne til grunnleggende begreper og symboler innen tekstiltrykk og batikk

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr



2.9	Broderi


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne anvende disse i formgiving av broderi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskaper om orden- og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 	form, farge, størrelse, avstand, retning og plassering

1c	kunne bruke kunnskaper om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i bildeoppbyggingen

Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap, 
og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i broderi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan dekorasjonsmønsterets form påvirker produktets form og flate


Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide med dekorative uttrykk og funksjonelle produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og 
	redskaper og kunne vurdere kvaliteten i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i funksjonelle 
	produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler dekorative 
	flate- og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til tekstile materialer, deres oppbygging, sammensetning, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette i formgivingsprosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging, kunne vurdere og velge av broderiteknikker 
	og redskaper i forhold til bruksområder


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for bearbeiding av tekstile materialer og andre egnede materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder og teknikker for bearbeiding av ulike 	tekstile materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for bearbeiding av materialer

5c	ha kunnskaper om tekstiler og andre egnede materialer, arbeidsmetoder knyttet til bearbeiding av materialets overflate, struktur og etterbehandling, og kunne velge ut
	fra hensyn til helse, miljø og natur


Mål 6
Elevene skal kunne anvende grunnleggende broderiprinsipper og -prosesser for bearbeiding av materialets overflate og struktur til formgiving av tekstiler 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til grunnleggende teknikker for håndbroderi og maskinbroderi, og anvende disse 
	i formgiving av produkter

6b	kunne bruke redskaper og verktøy til brodering av tekstile materialer og andre egnede 
	materialer

6c	kunne arbeide med fiber og tråd og kunne sette sammen og kombinere materialer

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi som redskap i faget

6e	kjenne til  grunnleggende begreper og symboler innen broderi

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr




Fagretning  -  Strikking/veving


2.10	Strikking


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne bruke disse i to- og tre-dimensjonal formgiving av strikking

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskaper om orden og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 	
	form, farge, størrelse, avstand, retning og plassering

1c	kunne bruke kunnskaper om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i mønsteroppbyggingen

1d	forstå likheter og ulikheter mellom to- og tre-dimensjonal formgiving, og kunne 
	anvende dette i formgiving


Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap, 
og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i to- og tre-dimensjonal strikking

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan dekorasjonsmønsterets form påvirker produktets form og flate



Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide 
med dekorative uttrykk og funksjonelle produkt i to- og tre-dimensjonal form

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og redskaper, og kunne vurdere kvaliteter i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i funksjonelle produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler i dekorative 	flate- og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til tekstile materialer, deres oppbygging, sammensetting, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette i formgivingsprosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging, kunne vurdere og velge strikkemetoder, 
	teknikker og redskaper i forhold til bruksområder


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for strikking og andre trådteknikker

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder i strikking og andre trådteknikker av 
	ulike materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for strikking og andre trådteknikker av 
	ulike materialer

5c	ha kunnskaper om arbeidsprosesser knyttet til strikking og andre trådteknikker og 	etterbehandling, og kunne velge ut fra hensyn til helse, miljø og natur


Mål 6
Elevene skal kunne anvende prinsipper og prosesser i strikking og andre trådteknikker til formgiving av produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kunnskaper om og kunne anvende strikketeknikker for maskin- og håndstrikking, 
	og anvende disse i formgiving av funksjonelle og dekorative produkter

6b	kunne bruke redskaper og verktøy for maskinstrikking, håndstrikking og andre trådteknikker

6c	kunne anvende fiber/garn/tråd og sette sammen/kombinere materialer til strikkede 	produkter

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi

6e	kjenne til grunnleggende begreper og symboler innen strikking

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr



2.11	Veving


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne bruke disse i formgiving av vevde tekstiler

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskap om orden- og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 
	form, farge, størrelse og retning

1c	kunne bruke kunnskap om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i oppbygging av vevde tekstiler



Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap, og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i uttrykk i veving

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan dekorasjonsmønsterets form påvirker produktets form og flate


Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide med dekorative uttrykk og funksjonelle produkterer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og 
	redskaper og kunne vurdere kvaliteten i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i funksjonelle 
	produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler dekorative 
	flate- 	og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til tekstile materialer, deres oppbygging, sammensetting, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette i formgivingsprosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging, kunne vurdere og velge vevmetoder, 
	teknikker og redskaper i forhold til bruksområder



Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for bearbeiding av tekstile materialer og andre egnede materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder og teknikker for veving av ulike 
	materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for veving av produkter

5c	ha kunnskaper om arbeidsmetoder knyttet til veving, etterbehandling av materialer, 	og kunne velge ut fra hensyn til helse, miljø og natur


Mål 6
Elevene skal kunne anvende grunnleggende prinsipper og prosesser i vev til formgiving av tekstiler

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til grunnleggende vevteknikker og anvende disse i formgiving av funksjonelle 	og dekorative vevnader

6b	kunne arbeide med fiber, tråd og garn, og kunne sette sammen og kombinere 
	materialer i vevde produkter

6c	kunne bruke forskjellige redskaper og verktøy til veving av tekstile produkter

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi

6e	ha kjennskap til grunnleggende begreper og symboler innen vevfaget

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr




Fagretning  -  Harde- og plastiske materialer


2.12	Harde materialer


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne bruke disse i to- og tre-dimensjonal formgiving av harde materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskaper om orden og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 
	form, farge, størrelse, avstand, retning og plassering

1c	kunne bruke kunnskaper om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i formoppbyggingen

1d	forstå likheter og ulikheter mellom to- og tre-dimensjonal formgiving, og kunne 
	anvende dette i formgiving


Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i to- og tre-dimensjonal uttrykk i harde materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan overflatens utforming påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate



Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide 
med to- og tre-dimensjonal form

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og 
	redskaper og kunne vurdere kvaliteten i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i ulike produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler i dekorative 
	flate- og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til harde materialer, deres oppbygging, sammensetting, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette i formgivingsprosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging, kunne vurdere og velge metoder, teknikker 
	og redskaper og i forhold til bruksområder

4b	ha kunnskap til aktuelle lover og krav som stilles ved bearbeiding av harde materialer 
	og kunne bruke kunnskapen i formgiving av produkter


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for bearbeiding av harde materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder og teknikker for bearbeiding av ulike 
	harde materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for bearbeiding av harde materialer

5c	ha kunnskaper om fargestoffer, kjemikalier og arbeidsmetoder knyttet til bearbeiding og etterbehandling, og kunne velge ut fra hensyn til helse, miljø og natur



Mål 6
Elevene skal kunne anvende prinsipper og prosesser for bearbeiding av harde materialers overflate og struktur til formgiving av produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til grunnleggende teknikker for fremstillingsprosesser, og anvende disse i 	formgiving av produkter

6b	kunne bruke redskaper og verktøy til modellering, sammenføying, støping og dreiing 
	av produkter

6c	kunne sette sammen og kombinere materialer til produkter

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi

6e	ha kjennskap til grunnleggende begreper og symboler innen harde materialer

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr



2.13	Plastiske materialer


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om formale virkemidler og kunne bruke disse i to- og tre-dimensjonal formgiving av plastiske materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om og kunne bruke formale virkemidler i formoppbygging og visuell 	tenkning

1b	kunne bruke kunnskaper om orden og romskapende faktorer som likhet og ulikhet i 
	form, farge, størrelse, avstand, retning og plassering

1c	kunne bruke kunnskaper om spenningsskapende faktorer som ro, bevegelse, kontrast, 	dominans, dynamikk og stabilitet i formoppbyggingen

1d	forstå likheter og ulikheter mellom to- og tre-dimensjonal formgiving, og kunne 
	anvende dette i formgiving

Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom form, farge, materiale, teknikk og redskap, og kunne vurdere kvalitet og uttrykk i dekorativ og funksjonell anvendelse i to- og tre-dimensjonal uttrykk i plastiske materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vise hvordan materialenes karakter og egenskaper påvirker produktets form og 
	flate

2b	kunne vise hvordan teknikker påvirker produktets form og flate

2c	kunne vise hvordan overflatens utforming påvirker produktets form og flate

2d	kunne vise hvordan farge påvirker produktets form og flate


Mål 3
Elevene skal ha forståelse for prosessen fra ide til resultat, og kunne arbeide med to- og tre-dimensjonal form

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide systematisk og eksperimentelt med materialer, farger, teknikker og 
	redskaper, og kunne vurdere kvaliteten i forhold til uttrykk og funksjon

3b	kunne arbeide med materialer, teknikker og form som virkemidler i ulike produkter

3c	kunne arbeide med form, farger, materialer og teknikker som virkemidler dekorative 
	flate- og formuttrykk

3d	kunne etterbehandle og ferdigstille produkter


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til plastiske materialer, deres oppbygging, sammensetting, egenskaper, muligheter og begrensninger, og kunne anvende dette i formgivingsprosess

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til materialenes oppbygging og kunne vurdere og velge metoder, 
	teknikker og redskaper i forhold til bruksområder

4c	ha kjennskap til aktuelle lover og krav som stilles ved bearbeiding av plastiske 
	materialer og kunne bruke kunnskapen i formgiving av produkter

Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne anvende ulike metoder for bearbeiding av plastiske materialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende metoder og teknikker for bearbeiding av 
	plastiske materialer

5b	kjenne til og kunne bruke redskaper og verktøy for bearbeiding av plastiske 	materialer

5c	ha kunnskaper om fargestoffer, kjemikalier og arbeidsmetoder knyttet til bearbeiding 
	og etterbehandling av plastiske materialer, og kunne velge ut fra hensyn til helse, miljø 
	og natur


Mål 6
Elevene skal kunne anvende prinsipper og prosesser for bearbeiding av plastiske materialers overflate og struktur til formgiving av produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til grunnleggende teknikker for fremstillingsprosesser, og anvende disse i 	formgiving av produkter

6b	kunne bruke redskaper og verktøy til modellering, sammenføying, støping og dreiing 
	av produkter

6c	kunne sette sammen og kombinere materialer til produkter

6d	kunne gjøre en viss nytte av informasjonsteknologi

6e	ha kjennskap til grunnleggende begreper og symboler innen plastiske materialer

6f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr



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 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.

Læreplanen er delt i to, èn med de felles fagene kunst/kulturhistorie, tegning og formgiving og èn del for fagretningen. Disse to delene må sees på som en helhet i forhold til arbeid med mål og hovedmomenter og vurdering i det enkelte fag må sees i sammenheng med helheten. 

Læreplanen vektlegger følgende sider ved opplæringen:
                                                              
	-	helhetsforståelse av formgivingsprosessen
	-	kreativitet og ideutvikling
	-	eksperimentering med virkemidlene
	-	presentasjon, visualisering av ide og prosess
	-	språk og kommunikasjon
	-	evne til samarbeid
	-	holdninger til miljø og helse
	-	modenhet og dyktighet i praktisk formgivingsprosess
 
Disse forhold skal også inngå i standpunktvurderingen.                                                              

Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling VKI formgiving - aktivitør 

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
74
2



Studieretningsfag


Formgiving
187
5
Tegning
112
3
Kunst- og kulturhistorie
150
4
Aktivitetsfag
187
5
Helsefag
112
3
Psykologi og sosialfag
150
4



Valgfag
112
3



Tilsammen
1309
35

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

1.2	Moduler i VKI formgiving - aktivitør

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Formgiving
Modul 1: Alle mål i faget.
187
5
Tegning
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Kunst- og 
kulturhistorie
Modul 3: Alle mål i faget.
150
4
Aktivitetsfag
Modul 4: Alle mål i faget.
187
5
Helsefag
Modul 5: Alle mål i faget.
112
3
Psykologi og
sosialfag
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 1


1.1	Fag- og timefordeling VKI formgiving - tekstiltrykk og broderi

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
74
2



Studieretningsfag


Formgiving
187
5
Tegning
112
3
Kunst- og kulturhistorie
150
4
Tekstiltrykk og batikk
224
6
Broderi
225
6



Valgfag
112
3



Tilsammen
1309
35

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

1.2	Moduler i VKI formgiving - tekstiltrykk og broderi

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Formgiving
Modul 1: Alle mål i faget.
187
5
Tegning
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Kunst- og
kulturhistorie
Modul 3: Alle mål i faget.
150
4
Tekstiltrykk og 
batikk
Modul 4: Mål 1, 2 g 3.
112
3

Modul 5: Mål 4, 5 og 6.
112
3
Broderi
Modul 6: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 7: Mål 4, 5 og 6.
113
3

Modulene innenfor hvert fag 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 1


1.1	Fag- og timefordeling VKI Formgiving - strikking og veving

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
74
2



Studieretningsfag


Formgiving
187
5
Tegning
112
3
Kunst- og kulturhistorie
150
4
Strikking
224
6
Veving
225
6



Valgfag
112
3



Tilsammen
1309
35

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

1.2	Moduler i VKI formgiving - strikking og veving

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Formgiving
Modul 1: Alle mål i faget.
187
5
Tegning
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Kunst- og
kulturhistorie
Modul 3: Alle mål i faget.
150
4
Strikking
Modul 4: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 5: Mål 4, 5 og 6.
112
3
Veving
Modul 6: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 7: Mål 4, 5 og 6.
113
3

Modulene innenfor hvert fag 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 1


1.1	Fag- og timefordeling VKI Formgiving - harde og plastiske 
	materialer

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
74
2



Studieretningsfag


Formgiving
187
5
Tegning
112
3
Kunst- og kulturhistorie
150
4
Harde materialer
224
6
Plastiske materialer
225
6



Valgfag
112
3



Tilsammen
1309
35

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

1.2 Moduler i VKI formgivingsfag - harde og plastiske materialer

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Formgiving
Modul 1: Alle mål i faget.
187
5
Tegning
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Kunst- og 
kulturhistorie
Modul 3: Alle mål i faget.
150
4
Harde materialer
Modul 4: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 5: Mål 4, 5 og 6.
112
3
Plastiske
materialer 
Modul 6: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 7: Mål 4, 5 og 6.
113
3

Modulene innenfor hvert fag 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.*


*	Speselt 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 formgiving.


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 formgiving:

	Aktivitør:

	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 studieretningsfagene: praktisk og skriftlig.
		i felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.


C.	Tekstiltrykk og broderi:

	Studieretningsfag: 		Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 				fagene tegning; formgiving; tekstiltrykk
			eller
			tegning; formgiving; broderi.

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

	Eksamensform:		i studieretningsfagene: praktisk og skriftlig.
			i felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.


D.	Strikking og veving:

	Studieretningsfag: 		Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 				fagene tegning; formgiving; strikking
			eller
			tegning; formgiving; veving.

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

	Eksamensform:		i studieretningsfagene: praktisk og skriftlig.
			i felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.


E.	Harde og plastiske materialer:

	Studieretningsfag: 		Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 				fagene tegning; formgiving; harde materialer
			eller
			tegning; formgiving; plastiske materialer.

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

	Eksamensform:		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.

