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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) baker- og konditorfag.


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, 8. juni 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Baker- og konditorfagene bygger på svært gamle tradisjoner. De første beretninger om brødbaking kjenner vi fra babylonerne som framstilte gjæret brød omkring 3000 år f. Kristus.
Utgravinger i Egypt bekrefter også at konditorvirksomhet fant sted flere tusen år f. Kristi fødsel. I våre eldste norske lover finner vi bestemmelser om baking, bl.a i Magnus Lagabøters lov fra år 1276. 

Vår bakerkultur har utspring i den europeiske bakerkulturen. Baker- og konditorfagene var i sterk utvikling i middelalderen. Vi kan bl.a nevne at konditorene fikk et voldsomt oppsving i Italia i det ellevte og tolvte århundre fordi Venezia var hovedsalgsplass for sukker nøtter ol. i Europa. Konfektmakerne ble på denne tiden etablert som egen yrkesgruppe, og fungerte som datidens apotekere. 

I Norge i dag er det omlag 650 bakerier spredt over hele landet. De fleste bakeriene har egen konditoravdeling.

Som baker lager du forskjellige deiger til brød, boller, loff, rundstykker og andre bakevarer manuelt og maskinelt. Tidligere var det mange tunge løft og mye manuelt arbeid i bakeriene, men nå tas moderne teknologi stadig mer i bruk.

Som konditor er det viktig at du har sans for form og farge, er kreativ og har et godt håndlag.
Konditoren lager alle slags kaker og søte bakevarer og er ansvarlig for dekorering av disse.
Mye av arbeidet utføres for hånd, men det brukes også moderne produksjonsutstyr i framstilling av kaker.

Dine framtidsmuligheter innen baker- og konditorbransjen er mange. I tilegg til bakeriene er det mange hoteller, restauranter og cruiseskip som tar inn bakere og konditorer.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I baker- og konditorfag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs hotell- og næringsmiddelfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I baker- og konditorfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I baker- og konditorfag 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 teoretiske kunnnskaper og grunnleggende ferdigheter i baker- og konditorfagene 

	kunne vurdere og velge råvarer, håndverktøy, tekniske hjelpemidler og metoder

	kunne vurdere smak, utseende og konsistens i forhold til nasjonale og internasjonale krav

	kjenne til lovverket som regulerer bransjen

	kjenne fagenes utvikling nasjonalt og internasjonalt og kunne ivareta lokale spesialiteter i fagområdet 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig og vise evne og vilje til  samarbeid med andre

	vise respekt for andres bakgrunn og kultur

	kunne vise fantasi og kreativitet i arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring, bruke lærebøker, oppslagsverk og bruke tilgjengelig relevant informasjonsteknologi i faglig sammenheng

	kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet

	kunne bruke råvarer, energi, utstyr og tid økonomisk

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig 

	kunne yte god service overfor kunder



2.2	Råstofflære


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for egenskapene til, og kunne vurdere og bruke alle aktuelle råvarer, hjelpe- og tilsetningsstoffer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjøre rede for egenskapene ved forskjellige oljer, fettprodukter og emulsjoner og  	kunne bruke dem i arbeidet

1b	gjøre rede for de forskjellige melkvaliteter, forklare melets biologiske og kjemiske 
	oppbygging, dets bakeegenskaper og kunne bruke disse i arbeidet

1c	forstå og bruke biologiske, kjemiske og mekaniske hevingsmetoder og 	kombinasjoner av disse

1d	kunne beskrive og bruke forskjellige melkeprodukter

1e	kunne bruke ferske og konserverte egg i produksjonen

1f	kunne gjøre rede for eggs egenskaper og utnyttelsen av dem

1g	gjøre rede for egenskapene til, og anvende ulike sjokoladetyper og -kvaliteter

1h	kjenne sukkerets egenskaper og bruk i konditor- og bakerfaget

1i	kunne beskrive og bruke honning, malt, melasse og sirup i produksjonen

1j	kjenne til erstatningsprodukter for allergikere og ved aktuelle sykdommer

1k	gjøre rede for bruken av tilsetnings- og hjelpestoffer  i bransjen, og kunne bruke 	disse i produksjon

1l	kunne vurdere tilsettingstoffene og  kunne produsere bakeprodukter uten 
	tilsettingsstoffer

1m	kunne vurdere fordeler og ulemper ved bruk av halv- og helfabrikata, med hensyn til 
	pris, ressursbruk og kvalitet

1n	kunne bruke aktuelle stivelses- og geleringsprodukter

1o	kunne gjøre rede for egenskaper og kvaliteter i syltetøy og marmelader og bruke disse 
	i arbeidet

1p	gjøre rede for ulike nøtteprodukter og bruken av dem


1q	kunne gjøre rede for bruk av friske og tørrede krydder og andre smaks- og 
	aromastoffer i bransjen

1r	gjøre rede for bruk av friske, hermetiske og tørkede frukter og bær til baking

1s	forklare hvordan kjemiske reaksjoner mellom de forskjellige råvarene påvirker 
	råvarenes egenskaper


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om råvarenes opprinnelse, foredlingsprosess, salgsbetegnelse, emballasje og lagring

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beskrive hvordan korn bearbeides til ulike meltyper.

2b	kunne beskrive bakegjærens egenskaper og kunne bruke den i praksis

2c	kjenne til produksjonen av sjokolade og kunne vurdere ulike kvaliteter

2d	kjenne til produksjonen av sukker og kunne vurdere ulike kvaliteter

2e	kunne gjøre rede for oppbevaring av nøtter, frisk og konservert frukt og bær 
	og kunne vurdere produktenes kvalitet

2f	gjøre rede for hvordan oljer, fett og fettemulsjoner foredles og oppbevares

2g	kunne beskrive fremstilling av ulike kvaliteter på syltetøy og marmelader

2h	ha kunnskaper om emballasje og lagring av de ulike råvarene


Mål 3
Elevene skal kunne finne råvarenes næringsinnhold og kunne energienberegne det ferdige produktet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare næringsinnholdet i de viktigste råvarene
 
3b	kunne beskrive næringsinneholdet i ulike brødtyper, og identifisere variasjonen i 	næringsverdien i ulike ferdige produkter

3c	kunne bruke tabeller og data for beregning av næringstoffene i ferdige produkter

3d	kunne utarbeide en varedeklarasjon med næringsinnhold og tilsettingsstoffer etter 	gjeldende forskrifter
3e	vurdere sammensettingen av en resept, med hensyn til pris, næringsinnhold, holdbarhet 
	og kvalitet



2.3	Produksjonslære


Mål 1
Elevene skal kunne utnytte råvarer og ressurser økonomisk og ha gode arbeidsvaner i forhold til de personlige- og yrkeshygieniske regler

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	bruke ulike typer vekter, og kunne veie opp nøyaktig etter en resept

1b	beregne en resept ut fra en bestemt produksjonsmengde

1c	utnytte alle råvarer og produkter forsvarlig

1d	kunne drøfte ulike tiltak for å redusere svinn

1e	utnytte rester økonomisk og hygienisk

1f	behandle utstyret i verkstedet korrekt

1g	arbeide selvstendig, rasjonelt og hurtig

1h	kunne behandle råvarer og ferdige produkter hygienisk og kunne ta hensyn til 
	holdbarhet på råvarer og produkter

1i	reglene for personlig hygiene og kunne bruke disse i arbeidet

1j	gjennomføre en produksjon ved å følge gjeldende arbeidsrutiner


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for alle sikkerhetsregler, bruke pålagt verneutstyr og kunne bruke og vedlikeholde teknisk utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne betjene og vedlikeholde maskiner og utstyr i verkstedet

2b	kunne vedlikeholde maskiner etter vedlikeholdskjemaer

2c	kunne gjøre rede for personlig og teknisk verneutstyr
Mål 3
Elevene skal kunne framstille ulike produkter av gjærbakst, småbakst, og lokale spesialprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	vise de vanligste typer deigføringer

3b	beregne riktig deigtemperatur, ulike eltetider, modningstider, rask og stek

3c	gjøre rede for, veie opp og utføre direkte- og indirekte deigføring som deiger med 
	fordeig, skålding og bløtlegging

3d	bearbeide deigene etter gitte standarder, for rasking, steking, kjøling og frysing, 

3e	beherske håndoppslag av gjærdeig

3f	bruke et brødanlegg
	
3g	produsere og bruke "bake-off" produkter

3h	kunne produsere fylte bakevarer, sandwicher o.l


Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for og framstille rullede deiger

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	gjøre rede for ulike rullede deiger

4b	beherske ulike former for rulling av deiger, med forskjellig oppslag, fram til salg

4c	framstille ulike fyllmasser som brukes i rullede deiger

4d	framstille enkle bakverk av butterdeig og gjøre rede for hvordan de brukes

4e	gjøre rede for reseptoppbygging, fettstoffer- og mengde, rullelag, kjevlingsmetoder og 
	kjenne til kjøle- og fryseteknikker



Mål 5
Elevene skal kunne framstille produkter av rørte og piskede masser, mørdeiger, honningdeiger, sirupsdeiger og sukkerdeiger

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	gjøre rede for ulike reseptoppbygninger og bruken av mørdeiger

5b	 lage mørdeiger med ulik smak, form og konsistens

5c	lage rørte og piskede masser med variasjon i metode, form og smak

5d	gjøre rede for produksjon av honning-, sirup- og sukkerdeiger og produsere
	enkle produkter av disse


Mål 6
Elevene skal kunne framstille råmasse, ristede og forvellede masser og kunne lage produkter av disse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

6a	lage råmasse og bruke denne til forskjellige produkter

6b	lage marsipan

6c	lage produkter av forvellede  og ristede masser


Mål 7
Elevene skal kunne lage ulike kremer og bruke disse som innlegg i kaker og dekorere for salg

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne lage dessertkremer av fett med forskjellige smak og fremstillingsmetoder

7b	kunne lage forskjellige kremer og fromasjer basert på fløte

7c	lage kaldrørte og kokte kremer

7d	overtrekke kaker med marsipan, sjokolade, gele og glasurer.

7e	tegne utkast til dekor og kunne bruke ulike overføringsmetoder for dekor av kaker

7f	lage og bruke ulike sjablongteknikker

7g	modellere, støpe og sprøyte enkelt dekorasjonsmateriell

7h	beherske enkel garnering

7i	gjøre rede for iser, og andre desserter


Mål 8
Elevene skal lage en utstilling av varer

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	i samarbeid med andre kunne planlegge og gjennomføre en utstilling

8b	kjenne til og lage pyntebrød og dekorasjonskaker av ulikt plastisk dekormateriell


Mål 9
Elevene skal  kunne vurdere produktenes utseende, smak og konsistens og kunne emballere disse på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kunne vurdere produktene etter gitte standarer og analysere resultatene

9b	kjenne til kravene til emballering av ferskvareprodukter

9c	kjenne ulike emballasjeformer for hel- og halvfabrikata som oppbevares og 
	forklare konsekvensene ved feilemballering



2.4	Hygiene og mikrobiologi
		

Mål 1
Elevene skal  forstå og anvende næringsmiddelhygieniske og mikrobiologiske retningslinjer for fagene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hygienens betydning for produktenes holdbarhet og kunne følge 
	gjeldende hygieneforskrifter

1b 	kunne forklare mikroorganismenes levevilkår, smitteveiene og den skade og nytte 	mikroorganismene kan gjøre i nærigsmidler
1c	kjenne de vanligste skadedyrene, hvilke skader disse kan gjøre og forklare ulike 
	forebyggende tiltak

1d 	kjenne sitt ansvar ved mistanke om matinfeksjoner og matforgiftninger og kunne 
	drøfte tiltak som forebygger dette

1f 	kunne ta mikrobiologiske prøver, dyrke og avlese resultatene

1g	kunne rengjøre utstyr, maskiner og verksteder og kunne beskrive virkningen av 
	vaske- og desinfeksjonsmidler

1h	kunne velge desinfeksjon- og vaskemidler med hensyn til natur og miljø

1i	kunne sette opp en  rengjøringsplan for en liten bedrift og kunne følge denne



2.5	Bransjelære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om verne- og miljøarbeid, kunne identifisere vanlige  arbeidsmiljøproblemer og kjenne de helsemessige konsekvensene av disse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne lover og regler for helse- og miljø knyttet til fagområdet

1b	kunne foreslå tiltak for å bedre eget arbeidsmiljø

1c	kunne drøfte hvordan bruk av råvarer, energi og emballasje påvirker natur og miljø

1d	kunne vurdere eget arbeidsmiljø

1e	kunne identifisere de alvorligste arbeidsmiljøproblemene og kjenne helsemessige 
	konsekvenser av disse på kort og lang sikt

1f	ha kunnskaper om forebygging av arbeidsmiljøprøblemene


Mål 2
Elevene skal kjenne til  lover og forskrifter som regulerer bransjen og kunne følge disse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne finne fram i og kunne bruke aktuelle lover

2b	gjøre rede for ulike former for kvalitetssikring som systemer for internkontroll og 
	forstå bruken av disse

Mål 3
Elevene skal kunne kalkulere prisen på produkter, og utfra regnskapstall vurdere  bedriftens kostnader og lønnsomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	utføre en selvkostkalkyle og utsalgskalkyle og kunne bruke tilgjengelig 
	kalkulasjonsprogram til utregning

3b	kunne forklare vanlig begreper i forbindelse med bransjens kalkulasjons- og  
	regnskapsmetoder


Mål 4
Elevene skal forstå hvordan bransjen kan påvirke Norges import av råvarer fra andre land

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til internasjonale avtaler som regulerer handelen og hvilken innvirkning disse 
	kan ha på baker- og konditorbransjen i Norge

4b	kunne gjøre rede for importerte råvarer, begrunne hvorfor vi importerer og hvilke
	følger dette får for norske produsenter

4c	kunne drøfte den innvirkning bransjens råvarehandel har på produsent- og 
	importland


Mål 5
Elevene skal kunne vurdere kvalitet og råvarepriser fra forskjellige leverandører

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	vurdere råvarer fra ulike leverandører ut fra gjeldende kriterier

5b	gjøre seg kjent med forskjellige produktblad og råvaredeklarasjoner, og forstå 	oppbyggingen av disse

5c	vurdere kvalitet og økonomi av "bake-off" produkter opp mot innkjøpte produkter

5d	kunne bruke fagtidsskrifter og litteratur og kunne orientere om utviklingen innen 
	fagene
5e	kunne orientere om nasjonale og internasjonale trender innen fagene
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 baker- og konditorfag

Felles almenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnsfag
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Råstofflære
150
4
Produksjonslære
634
17
Hygiene og mikrobiologi
75
2
Bransjelære
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

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

1.2	Moduler i videregående kurs I baker- og konditorfag

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Hygiene og mikrobiologi
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Bransjelære
Modul 2:  Alle mål i faget.
75
2
Råstofflære
Modul 3:  Alle mål i faget.
150
4
Produksjonslære *)
Modul 4:  Mål 3 og 4.
224
6

Modul 5:  Mål 7.
112
3

Modul 6:  Mål 5 og 6.
223
6

Modul 7:  Mål 8.
75
2

*) Mål 1, 2 og 9 i faget produksjonslære inngår i modulene 4, 5 og 6.

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 baker- og konditorfaget.


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 baker- og konditorfaget:

	Studieretningsfag:	Elevene skal opp til tverrfaglig eksamen som omfatter 				studieretningsfagene. Eksamensoppgaven 
		utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfagene: 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.

