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Forord


Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for grunnkurs hotell- og næringsmiddelfag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 plan foreligger. Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.



Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,  15.10.93.
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Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1 Innledning

Mattradisjoner og spisevaner er blant de fremste kjennetegn ved en kultur.  Mat er knyttet til landets natur, flora og fauna, til årstidenes veksling, til folkets ritualer og omgangsformer.  Tilgangen på levnetsmidler har nedfelt seg i sikker praksis for lagring og foredling av råstoffer 
og for utviklingen av fag med lange og rike tradisjoner.

Fra naturalhushold har bearbeiding av næringsmidler utviklet seg til viktige bransjer innen industri, håndverk, salg og service.  Moderne samfunnsliv, med større variasjon både i råmaterialer, produkter og tjenester, stiller stadig større krav til bransjens tilbud og service.

Lagring av råvarer - ved for eksempel frysing, tørking, røyking, salting og konservering, og foredling av dem - ved for eksempel baking, sylting og filetering, har mer og mer fått industriell karakter, ikke bare i nasjonale foretak, men også i internasjonale konserner.  Store midler satses hvert år på videre utvikling av teknikk, produkter og markedsføring.

Før næringsmiddelindustrien var det vokst fram en rekke håndverk som siden har utviklet seg i samspill med den - fra konditori og kokekunst til meieribruk.  Og tjenesteytende fag med lange tradisjoner har vokst i omfang og oppgaver innen servitør- og forpleiningsyrker.  Å virke i disse fagene krever ikke bare tilegnelse av bransjens kunnskaper og håndlag i bruk av redskaper og bearbeiding av råemner, men også av de regler for framferd og etikette som gir stemning og fremmer trivsel.  

Høye råvarepriser og forbrukernes krav til produkter som er ernæringsmessig riktige, har et delikat utseende, tiltalende smak og riktig pris, stiller store krav til yrkesutøverne.

Ernæring er avgjørende for god helse.  De som skal utøve fagene må derfor ha god kunnskap om råstoffer, halvfabrikata og ingredienser, og de må vite hvordan disse skal behandles hygienisk for å fremme sunnhet og unngå matinfeksjoner, forgiftninger eller allergiske reaksjoner.  Det er utviklet et omfattende lovverk og et offentlig apparat ikke bare for næringsmiddelkontroll, men også for omsetning av ulike føde- og drikkevarer.  Disse må bransjens folk også være fortrolig med.

Innen bransjen skjer en stadig nyutvikling av produkter og tjenester.  Den er derfor et felt for folk med fantasi og skapende trang, enten det er konditorens fingerferdigheter, kokkens evne til å komponere nye retter eller industriens evne til å lage nye produkter for hjemme- og utemarked.

Hotell- og næringsmiddelbransjen rekrutterer til mange fag som fungerer i nettverk.  Ofte er én gruppe en leverandør av råstoffer eller produkter til en annen:  Slakteren leverer til pølsemakeren som igjen leverer til kokken.  Det er mange slike kjeder innen bransjen.



Fagopplæringen er viktig for å bære videre og utvikle de solide tradisjonene, og for å dyktiggjøre bransjen for møtet med nye oppgaver.  Driftige fagfolk er betingelsen for å sikre konkurranseevne og lønnsomhet, og for å forvalte naturressursene på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.

1.2  Inntakskrav

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

1.3 Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig. 

1.4 Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Bransjelære, produksjons- og konserveringslære, råstofflære, kosthold og ernæring                      og hygiene og mikrobiologi.
Til sammen 22 uketimer. 	 	

Allmennfagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving. 
Tilsammen 11 uketimer.  

Valgfag
2 uketimer.

Det vises ellers til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse.

1.5 Kompetanse

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

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

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

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

Annen yrkeskompetanse
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3 års videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av 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 som tilsvarer et bestemt nivå i følgende fag:           
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer), naturfag (5 uketimer).
De allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I gir delkompetanse i forhold til den generelle studiekompetansen.

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


	  
	




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2. 1  Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha basiskunnskaper om  råstoffer og matvarer i hotell- og næringsmiddelbransjen
	
	vise god arbeidsteknikk, verktøyføring, orden og hygiene i sitt arbeide 
 
	framstille enkle produkter i form av matretter, og anrette og servere dem på riktig måte

	ha kjennskap til produksjonsgangen i en valgt industriell næringsmiddelbedrift

	være orientert om lover og forskrifter som er generelle for hotell-  og næringsmiddelbransjen

	kjenne religiøse og kulturelle forskjeller i holdninger til mat

	ha erfart at fagene krever en god serviceinnstilling overfor kundene

	ha utviklet sine skapende evner

	ta ansvar for egen læring ved å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid  

	kunne finne fram fagstoff på egenhånd og kunne bruke aktuell hjelpemidler i denne
	forbindelsen

	ha innsikt i de ulike bransjeområder og deres rammebetingelser

	sette sammen et sunt, godt og økonomisk forsvarlig kosthold, og være i stand til å vurdere matproduksjonen i miljøsammenheng 

	kunne bruke prosjektarbeid som metode

	samarbeide med andre elever og skolens øvrige personale	






2. 2  Bransjelære


Mål 1
Elevene skal ha oversikt over de forskjellige fag  i hotell- og næringsmiddelbransjen

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a  kunne orientere om de forskjellige hotell- og næringsmiddelfag

1b	forstå sammenhengen mellom de enkelte bransjeområder og produktenes vei fra fangst og fiske, jordbruk og husdyrhold og fram til ferdige produkter til servering

1c	kjenne bransjenes historiske utvikling


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til  bransjenes organisasjoner og næringenes viktigste rammebetingelser, markeds- og konkurranseforhold 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne orientere om de viktigste rammebetingelser og  konkurranseforhold som bransjene arbeider under

2b	kjenne til de forskjellige bransjers organisasjoner, både faglige og på lønns- og tariffsiden

2c	gjennom bedriftsbesøk i nærområde ha kjennskap til produksjon og produksjonsmetoder innen utdanningsretningen


Mål 3
Elevene skal kjenne til hvilke forhold som reguleres av de viktigste lover og forskrifter som bransjene arbeider under

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til de viktigste lover og forskrifter som hotell- og næringsmiddel- bransjen arbeider under

3b  kjenne til kommunalt og statlig kontrollverk, deres myndighets- og virkeområde

2. 3  Produksjons- og konserveringslære


Mål 1
Elevene skal kunne grunnleggende produksjons- og tilvirkningsmetoder for fisk- og kjøttprodukter og enkle bakverk og konditorvarer

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	utføre arbeidsoperasjoner som å sløye og filetere fisk

1b	kjenne til oppdelings- og nedskjæringsstandarder på kjøtt gjennom medvirkning i demonstrajoner.

1c	produsere farse av  fisk- eller kjøttråstoff, og forklare prinsippene ved binding av proteinstoffene og emulgering av fett i farsen

1d	kunne lage og ferdiggjøre enkle bakverk av gjærdei,g og forstå produksjonsprosessen

1e	kunne lage og pynte enkle konditorvarer på en smakfull og delikat måte 


Mål 2
Elevene skal kunne grunnelementene i matlaging.  De skal tilberede enkle måltider, anrette og servere dem på riktig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	utføre enkel matlaging som koking, steking og grilling av matvarer og kjenne det nødvendige utstyret for disse prosessene

2b	tilberede basismatretter som sauser, supper, hovedretter og desserter

2c  utføre grunnleggende oppgaver og metoder i servering, og beherske grunnreglene for etikette 
      i dette arbeidet

2d  kunne grunnleggende regler for  kommunikasjon og service

2e  kjenne drikkevarer som passer til rettene	




Mål 3
Elevene skal gjennom bedriftsbesøk ha gjennomgått en produksjonslinje innenfor 
industriell næringsmiddelproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a  på grunnlag av bedriftsbesøk kunne redegjøre for enkle prinsipper  ved   
      produksjonsgangen i industriell framstilling av næringsmidler

3b  drøfte vesentlige miljøkonsekvenser ved framstilling av næringsmidler,
      med utgangspunkt i 3a
 	
3c 	kjenne til metoder og krav til riktig emballering av de produserte varene


Mål 4
Elevene skal kjenne maskiner og utstyr som brukes i opplæringen og kunne bruke de viktigste håndredskapene. Elevene skal sette opp og vedlikeholde håndverktøy og kjenne sikkerhetsrutinene ved bruk 

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	kjenne de viktigste håndredskaper, utstyr og maskiner som brukes til bearbeiding av matvarer.  Kunne sette opp kniver og annet håndverktøy som må slipes, kunne sette sammen, demontere og rengjøre maskiner på riktig måte

4b	kjenne sikkerhetsrutiner ved bruk av maskiner og utstyr, og forstå hvilken risiko det medfører ikke å følge dem


Mål 5
Elevene skal kunne framstille produkter etter produksjonsbeskrivelser og oppskrifter på en hygienisk, ryddig og effektiv måte

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	arbeide hygienisk, ryddig og effektivt

5b	kunne veie og måle på en nøyaktig måte og følge produksjonsbeskrivelsene på riktig måte



Mål 6
Elevene skal kjenne de grunnleggende prinsipper for konservering og ha ferdigheter i egnede konserveringsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal 

6a  kjenne metodene for pasteurisering og sterilisering, og kunne redegjøre for 
      konserveringseffekten

6b  kjenne de viktigste metodene for kuldekonservering som kjøling og frysing	

6c 	vise i praksis tørrsalting, pickling og lakesalting, og  beregne og måle lakestyrke

6d  kjenne de viktigste salttyper og deres egenskaper

6e  kjenne sukkerets vannbindende effekt i forbindelse med konservering

6f	kjenne tørking som konserveringsmetode, og gi eksempler på dette

6g	kjenne begrepene kald-, temperert- og varmrøyking, redegjøre for prinsippene både ved metodene og konserveringsvirkningene	

6h	kjenne kjemisk konservering, herunder godkjente konserveringsmidler

6i  klargjøre varer for en del typer konservering og utføre korrekt emballering

6j	identifisere godt lagret og mindre godt lagret vare, og forklare eventuelle feil som er gjort under nedkjøling, innfrysing og lagring

6k	kjenne fullkonservering, de produktgrupper som inngår i dette og hvilke krav som stilles til emballasjen

6l  kjenne til konservering ved hjelp av marinering 










2. 4 Råstofflære


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om egenskaper og bruk av de vanligste råstoffer som brukes i hotell- og næringsmiddelbransjen

Hovedmomenter
Elevene skal ha kunnskaper

1a  om råstoffer og produkter som melk og melkeprodukter, fettstoffer, frukt, korn og
      grønt, fisk og sjødyr, kjøtt og kjøttprodukter, egg og drikkevarer. De skal kjenne 
      deres næringssammensetning og viktigste bruksområde

1b  om de viktigste tilsetnings- og hjelpestoffer som brukes i bransjene i hotell- og
      næringsmiddelfag. De skal kjenne deres bruksområde og viktigste egenskaper 

1c 	om verdien av riktig ressursutnyttelse både økonomisk og miljømessig


Mål 2
Elevene skal kunne lagre, behandle og bruke aktuelle råstoffer i produksjonen på en faglig kvalifisert, ressurssparende og kreativ måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne foreta oppbygging av produksjonsresepter, og kunne utføre beregninger av næringsinnhold  i produkter,  på grunnlag av forskrifter.  Informasjonsteknologi brukes i den grad slikt utstyr er tilgjengelig

2b  med utgangspunkt i enkelte spesialkoster kunne utføre enkle beregninger av næringsinnholdet i 
      dem, ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

2c  kunne forklare betydningen av riktig lagring av råvarer, og kunne praktisere lagring 
      etter hovedprinsippene 









Mål 3    
Elevene skal  kjenne klassifiseringsstandarder og bruksegenskaper på  de viktigste råvarene som anvendes i hotell- og næringsmiddelbransjen.  De skal kunne vise dette i praksis

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til standarder og sorteringsregler for frukt og grønt og kunne vise dette i praksis

3b	kjenne kvalitetskriteriene for fersk fisk og vise eksempler på dette

3c	kjenne til klassifisering og standarder for stykningsdeler og sorteringer av slakt
      og kunne utøve dette i praksis	


2. 5  Kosthold og ernæring
  

Mål 1
Elevene skal  forstå sammenhengen mellom riktig kosthold og god helse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare betydningen av kostholdet for  forebygging av livsstilsykdommer

1b  forklare hvordan næringsstoffene påvirker kroppens oppbygging og funksjon 

1c	forklare sammenhengen mellom kroppens energibehov, fysisk aktivitet og tilførsel av energi gjennom maten, og forstå betydningen av god måltidsregulering og væskebalanse.
     	De skal kunne lage forslag til og vurdere egen dagskost

1d	kjenne til  bruk av tilsetningsstoffer og regulering av disse. Kjenne nytten av E-nr koden spesiellt med henblikk på allergikere

1e  redegjøre for hva som skjer med næringsstoffene i matvarene under koking, steking
      bruk av mikrobølgeovn og varmholding







Mål 2
Elevene skal kunne drøfte matvarenes plass i det økologiske system, samt kunne sette ernærings- og helsespørsmål i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a   kunne redegjøre for viktige tradisjoner i norsk kosthold nasjonalt og lokalt

2b   kjenne våre mattradisjoner i forbindelse med religiøse høytider, geografiske ulikheter
       og gamle skikker

2c   kjenne andre kulturers holdninger til mat og tilberedingsmetoder med utgangspunkt i 
       religiøse skikker 
	
2d  kunne redegjøre for ernærings- og helsespørsmål i historisk, internasjonalt og nasjonalt perspektiv

2c   kunne beskrive hvordan mat kan utnyttes på en forsvarlig måte

2d   kunne drøfte hvordan miljømessige hensyn må ligge til grunn for all matvareproduksjon




2. 6  Hygiene og mikrobiologi


Mål 1
Elevene skal forstå de menneskelige og økonomiske konsekvenser hygienen har for helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	forstå betydningen av god personlig hygiene, og kunne vise i praksis hvordan en best ivaretar denne

1b	forstå betydningen av og vise i praksis god produksjonshygiene, orden og renslighet ved all matvareproduksjon

1c  forstå internkontrollens betydning for helse, miljø og sikkerhet i bedriftene



Mål 2
Elevene skal kjenne hygieneforskriftene og generelle krav som stilles til produksjon av næringsmidler

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a   ha kjennskap til de kommunale og statlige kontrollinstanser og deres funksjoner
 
2b	kjenne til regelverket som vedrører produksjon, frambud og transport av matvarer


Mål 3
Elevene skal kjenne til de vanligste mikroorganismer i matvarer som kan føre til infeksjoner og forgiftninger og kunne beskrive sykdomsbildet ved akutte matforgiftninger

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	redegjøre for de vanligste mikroorganismer og andre stoffer som forårsaker matinfeksjoner og forgiftninger

3b  forklare hvordan en unngår at matvarer blir ødelagt gjennom forurensing, syredannelse, 
      gjæring, mugg- og enzymangrep og luftens oksygen

3c	kjenne symptomene på de vanligste infeksjoner og forgiftninger som kan oppstå gjennom dårlig matvarehygiene

3d	beskrive sykdomsbildet ved akutte matforgiftninger og gi enkel førstehjelp


Mål 4
Elevene skal kjenne de vanligste nyttige mikroorganismer og deres anvendelse i ulik matvareproduksjon

Hovedmomenter
Eleven skal

4a  kunne redegjøre for de vanligste mikroorganismer som brukes i produksjon av næringsmidler og hovedtrekkene i deres vekstbetingelser  





Mål 5
Elevene skal ha erfart kunnskap om hvordan en ved riktig behandling og rengjøring begrenser mikroorganismers vekst og påvirkning på næringsmidler

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	 vite hvilke vaskemidler, metoder og planer for rengjøring og oppvask som i sin 
       helhet tar hensyn til miljøet og kunne praktisere sin viten

5b	kunne redegjøre for hvordan en effektivt kan hindre smittespredning gjennom fysiske barrierer og vise dette i praksis















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.

Vurdering vil ha ulike hensikter, bl.a.
	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram 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 og i kapitttel 2 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 læreplanen.

3.3 Hvordan skal vurdering 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 gjennomføring av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i  termin-karakterer. Lærere vil finne idéer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.
Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i  dokumentert resultat av avsluttende eksamen.

3.4 Spesielle forhold som gjelder faget

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
































Vedlegg 1


1.1 Fag- og timefordeling



Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Teori
Praksis





Norsk
75 
2 


Engelsk
75 
2 


Matematikk
112 
3 


Naturfag
75 
2 


Kroppsøving
75 
2 







Studieretningsfag









Bransjelære
112 
3 
70%
30%
Produksjons- og konserveringslære

373 

10 

10%

90%
Råstofflære
150 
4 
20%
80%
Kosthold og ernæring
112 
3 
80%
 20%
Hygiene og mikrobiologi
75 
2 
50%
50%





Valgfag
75 
2 







Til sammen
1309 
35 












1.2 Moduler



Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)



Modul 1: Bransjelære 
112 
3 
Modul 2: Kosthold/ernæring

112 

3 
Modul 3: Hygiene/mikrobiologi

75 

2 
Modul 4: Råstofflære
150 
4 
Modul 5: Produksjons- konserveringslære
                 mål 1 og 2

187 

5 
Modul 6: Produksjons- konserveringslære
                 mål 3 og 4

75 

2 
Modul 7: Produksjons- konserveringslære
                 mål 5 og 6

112 

3 


Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Konf. 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 (komprimert løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i grunnkurs hotell- og næringsmiddelfag

Standpunktkarakterer

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

Eksamen

A. Prinsipper:

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

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

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

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

5. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6. Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.

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


B. Eksamen på grunnkurset:

Studieretningsfag: 		Elevene skal opp til en skriftlig eksamen i ett studieretningsfag eller 				til en tverrfaglig eksamen der flere studieretningsfag inngår. 						Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Allmennfag:			Elevene kan trekkes ut til en eksamen i de avsluttende allmenne fag.

Eksamensform: 		i studieretningsfagene,  skriftlig eller praktisk/ muntlig eksamen.
				i felles allmennefag,  se den enkelte læreplan.


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

