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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) taksidermist.


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, 16. desember 1994.
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Kapittel 1:		Generell informasjon


1.1	Innledning

Oppbevaring av biologisk materiale over svært lang tid har til alle tider blitt sett på som både mystisk og unaturlig. Fra langt tilbake i tiden er konserverte dyr, eller deler av dyr, blitt brukt både i ritualer og som utsmykking.Utsmykkingspreparatene var ofte knyttet til konger og høyt-stående personer. På Livrustkammeren i Stockholm er fortsatt stridshesten Streiff til Gustav II Adolf bevart. Hingsten døde som følge av skadene den fikk under slaget ved Lützen i 1632, og ble kort tid etter montert. Dessuten har naturhistorikere og medisinere hatt behov for å kunne oppbevare biologisk materiale for i ettertid å kunne utføre nærmere undersøkelser. Disse behovene kan sies å ha vært den grunnleggende drivkraft til utvikling av taksidermistfaget. På 1500-tallet begynte man å anlegge vitenskapelige samlinger, samlinger som i dag gir oss verdi-full informasjon av både kulturell og vitenskapelig art. Dette medførte store muligheter for taksidermistfaget, slik at vi i dag kan si at utstoppede dyr er allemannseie.

Taksidermistfaget favner svært vidt. Det er et estetisk visuelt fag og utøveren må ha god iak-tagelsesevne, evne til å være kreativ, ha god formfølelse og talent for å male og modellere.  Hovedvekten av arbeidet består i preparering av materialer til bruk som biologiske læremidler, jakttrofeer og dekorasjoner. Det arbeides dessuten med innsamling, konservering og preparer-ing for vitenskapelige samlinger og montering og oppbygging av utstillinger for museer og private samlinger. Mye av det materialet taksidermisten arbeider med er helt unikt og uerstatt-elig. Taksidermisten skal sikre materialet mot nedbryting slik at det kan bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for offentligheten. Det kreves både ansvarsbevissthet og gode håndverks-ferdigheter. Elever som skal læres opp i faget, må også være opptatt av naturen. De må ha for-ståelse for betydningen av å  gjøre informasjon om naturen lettere tilgjengelig for allmennheten og på den måten bidra til å løse den felles utfordring som ligger i å ta vare på naturen.

Det første forslaget til en lovregulering for omsetting og preparering av vilt, ble fremmet gjennom Lov om viltet av 29. mai 1981 nr.38 §49. Forskriftene som hjemler krav om offentlig autorisasjon, ble fastsatt ved Kgl. resolusjon av 31. januar 1986  med bakgrunn i samme loven.  I dag gis offentlig autorisasjon kun etter avlagt svenneprøve. Taksidermistfaget ble godkjent som håndverksfag 1.februar 1990 etter lov om fagopplæring i arbeidslivet. Yrkestittelen tak-sidermist brukes i dag i en rekke land rundt om i verden. I Danmark og Sverige brukes tittelen zoologisk konservator.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I taksidermist er normalt 1-årig. 
1.4	Innhold

Videregående kurs I taksidermist 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

	ha gode håndtverkskunnskaper i faget for å kunne løse enklere oppgaver på egenhånd

	ha kunnskaper om det verktøy som brukes i faget og være i stand til å velge rett verktøy og holde det ved like

	ha opparbeidet seg den nøyaktighet som kreves for vitenskapelig arbeid

	ha innsikt i og forståelse for musealt arbeid, for museenes rolle i samfunnet og deres krav til kunnskaper

	ha kjennskap til de helsefarer som man utsettes for i yrket og kunne ta nødvendige forhåndsregler

	ha videreutviklet sine kreative og skapende evner og kunne bruke disse i framstilling og formidling

	ha opparbeidet seg et bevisst forhold til norsk natur og vise ansvar for helheten i naturen

	kjenne det ansvar taksidermisten har for korrekt fremstilling og presentasjon av dyr og dyrs miljø

	ha et bevisst forhold til globale miljøproblemer og ha forståelse for taksidermistens spesielle ansvar i tilknytning til truede dyrearter

	kjenne til og kunne etterleve fagets etiske normer

	kunne samarbeide og fungere i mellommenneskelige forhold

	kjenne fagets historie og kunne holde seg orientert om fagets utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne lover og forskrifter som gjelder for faget, og kunne følge disse

	ha opparbeidet seg en bred faglig basis for videre utvikling innen taksidermistfaget



2.2	Fotolære


Mål 1 
Elevene skal kunne anvende foto som dokumentasjon og illustrasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i fototeknikk som kamerabruk, filmtyper, lys og elementært mørkeromsarbeid

1b	kunne bruke foto som referansemateriale for f.eks. å beskrive en biotop og gi korrekt fargegjengivelse

1c	vise evne til kritisk vurdering av motiv og billedkvalitet og kunne anvende foto i illustrasjonsammenheng



2.3	Arbeidsmiljø, lover og forskrifter


Mål 1 
Elevene skal kjenne til arbeidsmiljøloven, vise ansvar for indre og ytre miljø og kunne anvende helsefarlige stoffer på en forsvarlig måte i forhold til seg selv, andre og miljøet rundt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til arbeidsmiljøloven og anvende den aktivt i det daglige arbeid

1b	kjenne til kjemikaliekartotek, gjøre bruk av dette og vise at de kan anvende datablad systemer

1c	kjenne til verneutstyr generelt og kunne beskytte seg mot helsefarlige stoffer

1d	kjenne til rutiner for oppbevaring og destruksjon av miljøavfall









Mål 2
Elevene skal kjenne til den smittefaren man utsettes for ved omgang med dyr og kunne ta forholdsregler for å kunne unngå smitte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til sykdommer som kan spres fra dyr til mennesker

2b	kjenne til parasitter som overføres fra dyr til mennesker

2c	ha kunnskaper om personlig arbeidshygiene og kunne overholde dette i praksis


Mål 3 
Elevene skal kjenne betydningen av et ordnet arbeidsmiljø og kunne vurdere egen arbeidssituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne holde god orden på arbeidsplassen

3b	kjenne betydningen av et godt fysisk arbeidsmiljø som lys og arbeidsstilling (ergonomi) og kunne ta hensyn til dette i det praktiske arbeidet


Mål 4
Elevene skal kjenne aktuelle nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som er relevante for taksidermistyrket

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne redegjøre for hovedpunktene i gjeldende lov om viltet, og kjenne de paragrafer og forskrifter i loven som angår taksidermistyrket spesielt

4b	kjenne til reglene om fallvilt

4c	kjenne til konvensjoner som regulerer handel med planter og dyr

4d	vise ansvar for naturmiljøet, spesielt i forhold til arbeid med truede og sårbare arter

4e	ha kjennskap til naturvern og ha oversikt over generelle lover og fredningsbestemmelser





2.4	Artskunnskap og økologi

 
Mål  1  
Elevene skal kunne anvende bestemmelseslitteratur, kjenne til et utvalg vanlige arter av virveldyr og kunne plassere artene systematisk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha trening i å bestemme virveldyr ved hjelp av bestemmelseslitteratur

1b	kunne gjenkjenne vanlige arter av norske pattedyr, angi deres familiekarakteristika og plassere disse systematisk

1c	kunne gjøre greie for fuglenes familiekarakteristika, kjenne typiske og vanlige representanter fra hver familie og kjenne spesielt til rovfugler og ugler

1d	kunne gjenkjenne norske amfibier og krypdyr og plassere disse systematisk

1e	kjenne typiske representanter for vanlige familier av fersk- og saltvannsfisker

1f	kjenne til ulike fargeavvik som albinisme, melanisme og rufinisme


Mål 2 
Elevene skal kunne forebygge og bekjempe insekter som kan skade preparater, samlinger og utstillinger

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne artsbestemme skadeinsekter på preparater og samlinger ved hjelp av håndbøker

2b	kjenne de mest vanlige treborende insekter og hvilken skade disse kan gjøre

2c	kjenne til forebyggende rutiner for å hindre angrep på preparert materiale samt kjenne ulike desinfeksjonsmetoder
 

Mål 3 
Elevene skal kjenne til ulike habitater i norsk natur, arters tilpasninger til miljøet og kunne vise økologisk innsikt

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne hovedtrekkene i norsk faunas innvandringshistorie og faunaens sammensetning i ulike miljø
3b	ha kunnskaper om økologien til norske amfibier, krypdyr, pattedyr og fuglegrupper, samt kjenne til atferd, levevis og utbredelse

3c	kunne se sammenheng mellom fiskers, fuglers og pattedyrs utseende og miljø

3d	kjenne til eksempler på kamuflasje, varselfarger og mimikry hos insekter

3e	vise økologisk innsikt i utstillingssammenheng, samt i sin vurdering av vernespørsmål og forvaltning



2.5	Anatomi


Mål 1 
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i virveldyrs skjelett og muskelanatomi og ha kjennskap til organplassering og organenes funksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjenkjenne og finne fram til de ulike organene med spesiell vekt på kjønns-bestemmelse av fugl og pattedyr

1b	kunne redegjøre for anatomiske fellestrekk og ulikheter mellom ulike virveldyrgrupper

1c	kjenne til forskjeller i ekstremitetanatomi mellom ulike pattedyrgrupper


Mål 2 
Elevene skal ha forståelse for dyrs bevegelsesanatomi og muskelbruk ved hvile, gang og sprang

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjenskape muskelform og proporsjoner ved  hvile, gang og sprang

2b	vise at de har innsikt i dyrs naturlige positurer gjennom teori og praktiske øvelser








2.6	Utstillingsteknikk 


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i utstillingsproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til innvirkning av lys og klima på organisk materiale

1b	kunne lage imitasjoner av fjell, jord og vann

1c	kunne preparere og fargelegge planter for bruk i utstillinger

1d	ha kunnskaper om materialvalg og brannfare

1e	kjenne prinsipper for oppdeling og forming av rommet for å oppnå perspektiv og dybde-virkning og spesielt kjenne til og kunne bruke ulike effekter ved sammenknytting av for- og bakgrunn i dioramautstillinger


Mål 2 
Elevene skal innenfor gitte rammer og ved hjelp av en visuell uttrykksform, kunne presentere et emne på en kreativ og faglig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utvikle en ide og kunne gi denne et visuelt uttrykk

2b	kunne bygge en arbeidsmodell på bakgrunn av et konsept
 
2c	kunne presentere og begrunne valg av materialer og uttrykksform

2d	kunne skape ulike miljøer og stemninger ved hjelp av farger og belysning

2e	kunne lage en dioramautstilling i samarbeid med andre










2.7	Museumsrelatert arbeid


Mål 1
Elevene skal kjenne til bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi til registrering, journalføring, etikettering og oppbygging av samlingsregister

Hovedmomenter 
Elevene skal

1a	kunne føre innkomstjournal og utføre etikettering

1b	kjenne til hvilke data som er nødvendig for at preparatet skal ha vitenskapelig verdi

1c	kjenne til og kunne bruke samlingsregister innen informasjonsteknologi


Mål 2
Elevene skal kunne utføre skinnlegging av fugl og pattedyr for studiesamling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne ta de mest vanlige biometriske mål av fugl og pattedyr

2b	kunne skinnlegge fugl og pattedyr


Mål 3
Elevene skal kunne behandle og ivareta beinmateriale og montere et skjelett

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til metoder for rensing og avfetting av beinmateriale

3b	kjenne til fettets innvirkning og langtidsvirkning på beinmateriale

3c	kjenne til hvordan beinmaterialet kan bleikes og overflatebehandles

3d	kunne montere et skjelett for utstillingsbruk








Mål 4
Elevene skal kunne preparere insekter og larver

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne utføre oppspenning av sommerfugler

4b	kunne utføre oppsetting og konservering av biller og larver


Mål 5
Elevene skal kjenne til egnede metoder for ivaretagelse av zoologisk materiale som væskepreparater

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til forskjellige alternativer for bedøvelse og avliving av marine dyr

5b	kjenne til forskjellige fikseringsvæsker og konserveringsvæsker, og hvordan disse virker

5c	delta i å lage oppspente preparater i væske med tanke på seinere innstøping i plast


Mål 6
Elevene skal kunne støpe inn preparater i plast

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne dehydrere og klargjøre preparater for innstøping

6b	kjenne til ulike typer av  innstøpingsmaterialer og deres egenskaper

6c	kunne foreta innstøping og etterbehandling












2.8	Prepareringsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne ivareta biologisk materiale under feltarbeid for seinere bearbeiding

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne ta vare på biologisk materiale i felt

1b	kunne ta vare på skinn av fugl og pattedyr i felt

1c	kunne ta ut biologiske prøver og ta vare på disse i felt

1d	kjenne til fagets etiske normer


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre bruk av flere metoder for å sikre referansemateriale, for senere å kunne lage et preparat eller et miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne ta avstøpning av spesielle deler av dyret som støtte for senere modellering (dødsmaske)

2b	kunne lage skisser og målsatte arbeidstegninger
 

Mål 3
Elevene skal beherske teknikker for flåing og behandling av skinn fra fugl og pattedyr, og kjenne til vanlige teknikker for flåing og behandling av skinn fra fisk, amfibier og krypdyr

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne flå og rense skinn av fugl og pattedyr

3b	kunne klargjøre skinnet og utføre konservering

3c	kjenne kjemisk sammensetning av garvebad og deres konserverende virkning





Mål 4
Elevene skal kunne bygge opp kunstige kropper på bakgrunn av referansemateriale

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne planlegge positur og tilvirke kunstig treullskropp til fugl og mindre pattedyr på bakgrunn av målskisser og foto

4b	kunne modellere opp kropper til mindre dyr i leire

4c	delta i oppbygging og modellering av mannekeng for større pattedyr etter plan for positur

4d	delta i arbeid med formbygging og støp av positiv modell

4e	kunne tilvirke øreproteser.


Mål 5
Elevene skal kunne montere mindre fugl og pattedyr og delta under montering av større pattedyr

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne klargjøre skinnet og montere mindre fugl og pattedyr

5b	delta under påsying av skinn på større pattedyr

5c	kunne utføre etterarbeid som rengjøring og kolorering


Mål 6
Elevene skal kjenne til alternative metoder for konservering, som f.eks frysetørring og polyethylenglykol-behandling og deres anvendelsesmuligheter

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for frysetørring av biologisk materiale 

6b	kunne gjøre rede for behandling av biologisk materiale med polyethylenglykol (PEG) 

6c	kjenne til parafineringsmetoden

6d	kjennskap til hvordan  metodene også kan nyttes i sammenheng med tradisjonell montering


Mål 7
Elevene skal ha kjennskap til grunnleggende teknikker og arbeidsmåter som benyttes ved avstøping

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til aktuelle formbyggings - og støpematerialer og deres egenskaper 

7b	delta i arbeidet med formbygging og støpning av positive modeller

7c	kunne utføre retursjeringsarbeid på modell og kjenne til teknikker for kolorering




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.


Vedlegg 1


1.1   Fag- og timefordeling i videregående kurs I taksidermist

Felles allmenne fag

Årstimer
gjennomsnitt uketimer
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnsfag
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Fotolære
75
2
Arbeidsmiljø, lover og forskrifter
75
2
Artskunnskap og økologi
150
4
Anatomi
112
3
Utstillingsteknikk
112
3
Museumsrelatert arbeid
150
4
Prepareringsteknikk
261
7



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

1.2   Moduler i videregående kurs I taksidermist

Fag
Moduler
Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Fotolære
Modul 1:	Alle mål i faget.
75
2
Arbeidsmiljø, lover og forskrifter
Modul 2:	Alle mål i faget.
75

2
Artskunnskap og økologi
Modul 3: 	Alle mål i faget.
150
4
Anatomi
Modul 4: 	Alle mål i faget.
112
3
Utstillingsteknikk
Modul 5: 	Alle mål i faget.
112
3
Museumsrelatert arbeid
Modul 6: 	Alle mål i faget.
150
4
Prepareringsteknikk
Modul 7: 	Alle mål i faget.
261
7

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


*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2

Vurdering i videregående kurs I taksidermist.



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 taksidermist:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 				studieretningsfagene.
			Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig og praktisk.
			I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


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

