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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) 
interiør.


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, 18. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Boligens utforming er av de fremste kjennetegn ved en kultur. Klimatiske forhold, tilgang på materialer og økonomiske, politiske og sosiale forhold gjør at boligens utforming varierer fra land til land. Man kan dermed forstå mye om samfunnsforhold og om hvordan mennesker har levd ved å studere boligbygging gjennom tidene.

I Norge har spredt bosetting og kaldt klima betydd mye for regional bygge- og boskikk. Det kalde klimaet, med mørketid, gjør at mennesker i nord oppholder seg mye innendørs. Boligens standard og utforming er derfor viktigere for nordboeren enn for andre som lever under venn-ligere klimatiske forhold.

Utviklingen innen boligbygging fører til at utformingen av boenheter og hele bomiljø endres. 
I dag ser vi en økende tendens til å ta i bruk eldre bebyggelse og til å tilrettelegge for livsløps-boliger. Det legges vekt på estetisk, teknisk og sosial innsikt når en bolig skal planlegges, inn-redes og tilpasses livets ulike behov og nye måter å bo sammen på.

Tilbudet av nye produkter på markedet gjør det vanskelig å orientere seg og treffe riktige valg med hensyn til f.eks. materialer, møbler, tekstiler og kjøkken- og baderomsinnredninger.

Videregående kurs II interiør retter seg mot møbel- og innredningsbransjen. Kunnskaper om materialer og produkter som brukes til å planlegge møblering og innredninger for boligsektoren, er sentralt i opplæringen. Gode ferdigheter i kundeveiledning og -behandling er også viktig.

Kompetansen kan komme til nytte i møbelbutikker, hos forhandlere av kjøkken- og sanitærutstyr og hos andre forhandlere av innredningsmaterialer og -produkter.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs II interiør er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs II interiør 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 kundeveileder i interiørbransjen 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 yrkeskompe-tanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

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

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





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om ulike materialer som brukes til innredning

	kunne planlegge boliginnredning og -møblering i samarbeid med kunder

	kunne bruke frihåndstegning som redskap for å observere, registrere og beskrive rom, mennesker og møbler

	ha kunnskaper om sammenhengen mellom tidligere tiders stiluttrykk innen møbelkunst og interiørarkitektur, og hvordan ulike tidsepoker påvirker hverandre

	kunne vurdere boliginnredning og møbler ut fra gitte krav

	ha utviklet kvalitetssans og faglig sikkerhet

	kunne kommunisere ideer til en målgruppe visuelt, muntlig og skriftlig

	kunne holde seg faglig ajour

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

	kunne velge produkter ut fra hensyn til helse, miljø og økologi

	kunne arbeide selvstendig og vise evne og vilje til å samarbeide med andre, også på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	utvikle sin kreativitet og vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	ta ansvar for egen læring

	kunne yte god service til kunder

	forstå sammenhengen mellom verdisyn og kulturarv







2.2	Innredning og romkunnskap


Mål 1
Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en innredningsoppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne registrere og analysere rom og funksjoner

1b	kunne identifisere behov til en målgruppe

1c	kunne finne fram til og bruke ulike inspirasjonskilder og relevante kildematerialer

1d	kunne drøfte ideer og kunne velge og planlegge en innredning

1e	kunne gjennomføre innredningsoppgaver

1f	kunne bruke virkemidlene form, farge, tekstil, lys og proporsjoner til å skape ulike romlige uttrykk som balanse, harmoni og helhet

1g	kunne vurdere om resultatet er i samsvar med ideen


Mål 2
Elevene skal kunne bruke kunnskaper om menneskelige proporsjoner og ergonomi i arbeidet med romløsning

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til proporsjoner og ergonomi og kunne velge riktige møbler og romlige elementer

2b	ha kjennskap til behov for personlige og sosiale områder

2c	kunne bruke ergonomisk riktige arbeidsmetoder











2.3	Produktkunnskap


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om byggetekniske installasjoner og kjenne regler som gjelder for installeringen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare byggtekniske tegninger

1b	ha kjennskap til prinsipper for oppvarming, ventilasjon, vann og avløp

1c	ha kjennskap til prinsipper for elektriske installasjoner og belysning

1d	ha kjennskap til prinsipper for lys og akustikk

1e	ha kjennskap til gjeldende regler for tekniske installasjoner


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om ulike materialer som kan brukes i faste bygnings-elementer som materialer til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne egenskapene til ulike materialer

2b	kjenne til hvordan ulike materialer behandles

2c	kjenne til vedlikehold og etterbruk av ulike materialer

2d	kunne vurdere materialer ut fra krav til kvalitet, form, funksjon, pris og miljø


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om møbler og møbelproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til ulike materialer som brukes i møbler, deres egenskaper og hvordan de skal behandles

3b	kjenne til vedlikehold og etterbruk av ulike materialer

3c	kunne vurdere materialer ut fra krav til kvalitet, funksjon, pris og miljø
3d	kunne vurdere og bedømme møblers praktiske form og estetiske uttrykk, stilpreg, kvalitet, pris og design

3e	kunne vurdere bruksområder for ulike møbler

3f	ha kjennskap til produktutvikling fra håndverksmessig produksjon til maskinell framstilling


Mål 4
Elevene skal ha gode kunnskaper om baderoms- og kjøkkeninnredning

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til de mest brukte materialene i baderoms- og kjøkkeninnredning, deres egenskaper og hvordan de skal behandles

4b	kjenne til ulike standarder og krav til bruksegenskaper

4c	kjenne til vedlikehold og etterbruk av ulike materialer

4d	ha kjennskap til tekniske installasjoner som finnes i bad og kjøkken og vite hvilke krav som stilles til ulike installasjoner

4e	kunne vurdere materialer ut fra krav til kvalitet, form, funksjon, pris og miljø



2.4	Kommunikasjon og presentasjon


Mål 1
Elevene skal kunne kunne bruke ulike teknikker for å presentere en idé visuelt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne følge grunnleggende prinsipper for perspektivisk framstilling for å visualisere romlige løsninger

1b	ha kunnskaper om perspektivkonstruksjon og kunne bruke perspektivkonstruksjon til å visualisere ideer

1c	kunne bruke tegning til å belyse en prosess fram til endelig løsning

1d	kunne kommunisere ideer ved hjelp av tegning


1e	kunne bruke konvensjonelt tegneutstyr og -materialer og kunne vurdere og velge teknikker og verktøy for å visualisere ulike ideer

1f	kunne tegne plan, oppriss i ulike målestokker og kunne velge detaljeringsgrad i forhold til målestokk

1g	kunne framstille farge- og materialoppsett

1h	kunne bruke ulike fargeleggingsteknikker

1i	kunne velge ut tegninger og materiell til en presentasjon

1j	kunne bruke tegning og modell som redskap for å presentere former i rom

1k	kunne tegne rom og mennesker i rom

1l	kunne lage estetiske sideoppsett med skrift


Mål 2
Elevene skal kunne veilede kunder og kunne presentere forslag muntlig og skriftlig

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne veilede kunder i innredningsspørsmål

2b	kunne sette opp et prisoverslag

2c	kunne vurdere et oppdrag og presentere ulike løsninger ut fra kundens behov

2d	kunne lage en skriftlig idebeskrivelse

2e	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

2f	kunne skrive enkle forespørsler om produkter

2g	kunne kommunisere med designere


Mål 3
Elevene skal kunne bruke engelsk i fagsammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne skrive enkle forespørsler på engelsk

3b	kunne forstå en samtale om interiør og design, og kunne delta i slike samtaler
3c	kunne lese og forstå engelsk faglitteratur om interiør



2.5	Stillære - rom og møbelkunst


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om Europas kulturhistorie fra den industrielle revolusjon og fram til i dag

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne hovedtrekkene i "Arts and Crafts movement"

1b	kunne forklare hvordan stil utvikler seg i forhold til ideer, behov, materialer og teknologi


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om det 20. århundres stilperioder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om Art Noveau og den norske drakestilen

2b	ha kunnskaper om Art Deco og denne stilperiodens betydning for modernismen

2c	ha kunnskaper om Bauhaus som idé og denne stilperiodens betydning for funksjonalismen


Mål 3
Elevene skal forstå sin egen tids stiluttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne se påvirkning av tidligere tiders stiltrekk i dagens møbler og innredning

3b	kunne skape helhet i et interiør med ulike stilelementer







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 interiør

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Innredning og romkunnskap
224
6
Produktkunnskap
448
12
Kommunikasjon og presentasjon
412
11
Stillære - rom og møbelkunst
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs II interiør

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Innredning og romkunnskap
Modul 1:	Mål 1 og 2.
224
6
Produktkunnskap
Modul 2:	Hybel - 
		Mål 1, 2 og 3.

150

4

Modul 3:	Bad og våtrom - 
		Mål 1, 2 og 4.

150

4

Modul 4:	Kjøkken - 
		Mål 1, 2 og 4.

150

4
Kommunikasjon og 
Modul 5:	Mål 1, 2 og 3.
150
4
presentasjon
Modul 6:	Mål 1 og 2.
262
7
Stillære, rom og møbelkunst
Modul 7:	Mål 1, 2 og 3.
75
2


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 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.

Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs II interiør



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 skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II interiør:

Studieretningsfag:	Tverrfaglig eksamen som dekker studieretningsfagene.

Eksamensform:	Praktisk eksamensform i kombinasjon med skriftlig rede-gjørelse, brukes i studieretningsfagene:
		Innredning og romkunnskap, Produktkunnskap, Kommunikasjon og presentasjon og 
		Stillære - rom og møbelkunst.




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

