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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) industriell næringsmiddelproduksjon.


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 overgangs-periode 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. mai 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I Norge har vi lange tradisjoner med å bearbeide matvarer for å oppnå lang holdbarhet. Frukt og bær blir saftet og syltet, korn malt og melk bearbeidet til ulike produkter. Før i tiden var dette vanlige arbeidsoppgaver i hver enkelt husholdning. I dag foregår bearbeidingen hoved-saklig i egne industribedrifter.

Med økt industrialisering og moderne samfunnsform har flere produktområder kommet i tillegg, som f.eks. øl og mineralvann, vin og brennevin, tobakk og sjokolade.

I tillegg til flere produktområder har også kravet til effektivisering økt. Felles for nærings-middelindustrien er at prosessene ofte foregår i lukkede systemer der tanker, beholdere, pumper, maskiner og anlegg inngår. Automatiseringsgraden er varierende, men økende i store deler av industrien.

Økende automatiseringsgrad har også ført til behovet for organisert opplæring av dem som overvåker, manøvrerer og styrer prosessene. 

Fagoperatøren skal, blant annet på grunnlag av egne observasjoner, analyseresultater og instru-mentavlesninger være i stand til å vurdere og treffe selvstendige avgjørelser ved styringen av disse prosessene. Fagoperatøren skal også kunne delta i daglig renhold, vedlikehold og drift.

På grunn av likhetstrekkene i arbeidsoppgavene innen industriell næringsmiddelproduksjon, vil ikke produktområdet man har arbeidet innen begrense muligheten til å tegne lærekontrakt andre steder.

Videregående kurs I industriell næringsmiddelproduksjon legger grunnlag for videre opplæring innenfor mange bransjer. Læreplanens mål og hovedmomenter er felles for alle produktområder, men opplæringen innen produksjonsprosessene for de ulike produktområdene kan tilpasses lokalt næringsliv.

For å sikre en felles nasjonal standard i opplæringen og samtidig sikre en nødvendig bredde og fleksibilitet, skal elevene i løpet av videregående kurs I gjennomgå produksjonsprosessene innenfor minst 3 produktområder. Aktuelle produktområder er bl.a.: sjokolade og sukkervarer, øl og mineralvann, vin og brennevin, andre drikkevarer, mel- og kornprodukter, konserves, hermetikk, kjeks, snacks, iskrem, margarin, ost, andre meieri-produkter, salater, egg- og fjærkreprodukter og tobakksprodukter.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I industriell næringsmiddelproduksjon 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 industriell næringsmiddelproduksjon er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I industriell næringsmiddelproduksjon 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 kunnskaper om mikrobiologi og hygiene slik at de kan behandle næringsmidler 	riktig og kunne utføre nødvendig renhold for å sikre en trygg næringsmiddelproduksjon

	kjenne til de enkelte arbeidsoperasjonene og/eller deler av prosesser

	ha grunnlag for å utvikle videre de praktiske ferdigheter faget krever

	kunne bruke utstyr og behandle råvarer riktig

	kjenne til lover og forskrifter som gjelder for bransjen

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter gjeldende 	kvalitetskrav

	kunne samarbeide og vise respekt for andre

	forstå at fagstolthet, nøyaktighet, punktlighet, likeverd og toleranse er viktige verdier

	vise evne til kreativitet, initiativ og problemløsning

	ta ansvar for egen læring ved å sette mål for eget arbeid, legge planer, velge og 	gjennomføre aktiviteter og vurdere eget arbeid

	kunne sette industriell næringsmiddelproduksjon inn i et historisk og framtidsrettet 	perspektiv

	kunne vurdere næringsmiddelindustri i et lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv

	bruke ergonomiske prinsipper og kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i 	utførelsen av arbeidet

	ha kunnskap om miljø- og ressursspørsmål, og vise dette i praktisk arbeid

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

		kunne yte god service overfor kunder

	kunne bruke aktuell informasjonsteknologi som hjelpemiddel i arbeidet med fagene



2.2	Næringsmiddelkjemi, mikrobiologi og hygiene


Mål 1
Elevene skal kunne anvende grunnleggende kunnskaper om organiske forbindelser og kjemiske reaksjoner i arbeid med næringsmiddelfagene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjøre rede for de viktigste grunnbegrepene i uorganisk og organisk kjemi som har betydning for næringsmiddelindustrien

1b	kunne gjøre rede for ulike kjemiske reaksjonstypers betydning og praktiske bruk innenfor næringsmiddelindustrien som syre/base reaksjoner, oksydasjon/reduksjon oppløsning og fellingsreaksjoner

1c	kunne gjøre rede for ulike organiske forbindelsers  betydning og praktiske bruk innenfor næringsmiddelindustrien som karbohydrater, alkoholer, organiske syrer, fett, proteiner, enzymer

1d	ha grunnleggende kunnskap om de vanligste tilsettingsstoffene og deres virkemåter, samt ha kjennskap til gjeldende nasjonale- og internasjonale regler for bruk av disse

1e	ha kjennskap til de forskjellige vitaminenes og mineralenes egenskaper, deres betydning og bruk i næringsmiddelindustrien 


Mål 2
Elevene skal kunne foreta enkle analyser og målinger og kunne vurdere resultatene i forhold til de kravene som stilles

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til vanlige analyser og målinger som analyse av fettinnhold, protein- og askeinnhold osv., og kunne sette dette i sammenheng med de 3 valgte produktområdene

2b	kunne foreta enkle analyser og målinger som f.eks. tetthetsmåling, surhetsgrad, turbiditet, sukkerinnhold og tørrstoffmengde, og vurdere resultatene i forhold til de kravene som stilles



Mål 3
Elevene skal kjenne de vanligste mikroorganismer, insekter og skadedyr som har innvirkning på næringsmiddelindustrien. De skal kunne forklare hvordan man kan forebygge skader

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for de vanligste nyttige mikroorganismer i næringsmiddelindustrien, deres vekstbetingelser og bruksområder

3b	gjøre rede for de vanligste sykdomsfremkallende og næringsmiddel-ødeleggende mikroorganismer, deres vekstbetingelser og hvor de forekommer

3c	kjenne til hvilke insekter og skadedyr som har innvirkning på næringsmiddelindustrien og forklare hvordan man kan forebygge og bekjempe skader de volder


Mål 4
Elevene skal kunne utføre enkle mikrobiologiske undersøkelser, analyser og målinger.  De skal kunne vurdere resultatene etter gjeldende lover og regler og hygienisk standard

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke mikroskop og stereolupe i faglig sammenheng

4b	kunne prosedyre for prøvetaking og foreta dyrking på medier

4c	kunne foreta kimtallanalyse i faste og flytende næringsmidler og vurdere resultatet etter gjeldende lover og regler

4d	kunne identifisere koliforme bakterier i faste og flytende næringsmidler, i drikkevann og avløpsvann, og kunne vurdere resultatet etter gjeldende lover og regler

4e	kunne dyrke og vurdere prøver fra f.eks. hender og produksjonslokaler, før og etter vask og før og etter desinfeksjon


Mål 5
Elevene skal kunne metoder for rengjøring og desinfeksjon. De skal ha en bevisst holdning til riktig behandling av næringsmidler

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	vise hvordan lagring f.eks. ved forskjellige temperaturer har innvirkning på kimtall og mikroorganismenes vekstkurve
 
5b	kunne gjøre rede for virkningene av, og bruksområdene for de forskjellige vaske- og desinfeksjonsmidlene

5c	kunne gjøre rede for utstyr og praktiske metoder for rengjøring og desinfeksjon

5d	kunne identifisere steder som kan være grobunn for sykdomsfremkallende mikroorganismer, som skjøter, pakninger og ventiler

5e	kunne vurdere resultatene av renholdspøver


Mål 6
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om virkningene av utslipp fra nærings-middelindustrien, og de skal og ha en bevisst holdning til sammenhengen mellom helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne finne fram til og tolke datablad

6b	kjenne til virkningene av utslipp fra næringsmiddelindustrien, hvilke lover og regler som er forbundet med dette, og hvilke tiltak som kan begrense utslippene

6c	ha en bevisst holdning til bruk av miljøvennlige produksjonsprosesser, stoffer og metoder

6d	kunne delta i revisjon og forbedring av eksisterende renholdsplaner på et kjent område

6e	kunne kvitte seg med problemavfall ut i fra gjeldende lover og forskrifter



2.3	Råstoff og produksjonslære


Mål 1
Elevene skal kunne vurdere kvaliteten på ulike råvarer, mellomprodukter og ferdig-varer, og kunne gjøre rede for de faktorene som kan påvirke produktets kvalitet i prosessen og ved lagring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for de viktigste faktorene som kan påvirke råvarenes kvalitet før de leveres til bedriften

1b	kunne forklare hvordan man best kan oppbevare og behandle de vanligste råstoffene, og kjenne konsekvensene ved feil behandling
1c	kjenne til lover og regler som har betydning for næringsmiddelproduksjonen og for viktige kontrollorganer

1d	kunne forklare prinsippene for de aktuelle konserveringsmetodene og ha inngående kunnskaper om metodenes innvirkning på produkt, helse og miljø

1e	vurdere kvaliteten på råstoff som brukes på produktområdene og kunne påvise og forklare årsakene til eventuelle kvalitetsfeil


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for produksjonprosessene innen tre valgte produktområder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare prosessgangen på de valgte produktområdene

2b	kjenne til faktorer som kan påvirke mellomproduktet og sluttproduktets kvalitet i prosessen


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om produkt-, emballasje og ressursbruk, slik at de utvikler en bevisst holdning til ressursutnytting, helse og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til reglene for varedeklarering

3b	kunne gjøre rede for aktuelle emballasjetyper som brukes i næringsmiddelindustrien og deres bruksområder

3c	kunne vurdere miljømessige forhold ved emballering



2.4	Prosesslære


Mål 1 
Elevene skal kjenne til grunnleggende produksjons- og tilvirkningsmetoder for flere næringsmiddelprosesser. De skal kunne tegne flytskjema og kjenne til maskiner og utstyr som brukes i de aktuelle industriene. Elevene skal kjenne hele produksjonsgangen i de tre valgte områdene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til aktuelle maskintyper og utstyr, deres bruksområde og hvordan forebyggende vedlikehold foretas

1b	kunne tolke ulike flytskjema

1c	kunne gjøre rede for begreper, merking, faremomenter og beskyttelse innenfor elektriske anlegg

1d	kunne gjøre rede for de vanligste måleinstrumentene og målemetodene

1e	kunne gjøre rede for prinsippene innen måle-, forrigling- og reguleringsteknikk

1f	kunne gjøre rede for metoder i energiøkonomiserende-anlegg

1g	ha kjennskap til ulike måter å begrense utslipp på



Mål 2
Elevene skal kunne bruke aktuell informasjonsteknologi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne ulike muligheter og bruksområder

2b	kjenne til bruk av informasjonsteknologi innen prosessovervåking og dokumentasjon

2c	kunne bruke simuleringsprogram for produksjonsprosessen og evt. andre aktuelle informasjonsteknologiske hjelpemidler

2d	ha kjennskap til kalkulasjon og reseptberegning ved hjelp av informasjonsteknologi 



2.5	Kvalitetssikring og internkontroll


Mål 1
Elevene skal ha gode kunnskaper om kvalitetssikring og internkontroll. Elevene skal kunne gjøre rede for hvilken betydning internkontroll kan ha for helse, miljø og sikkerhet i næringen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for og skille mellom eksisterende systemer og forskrifter, og kunne knytte dette til arbeidsmiljøloven

1b	kunne forklare sammenhengen mellom kvalitet, kvalitetsavvik, driftsforstyrrelser, driftsstans og økonomi o.l.

1c	kunne følge kravspesifikasjonene ved de ulike produksjonsprosessene og kunne drøfte konsekvensene ved brudd på spesifikasjonene

1d	kunne forklare fordelene med samarbeid intert og eksternt i forbindelse med kvalitetssikring og internkontroll

1e	ha kjennskap til svinn-, utbytte- og kontrollrutiner i bedrifter

1f	gjøre rede for krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

1g	kjenne til rasjonaliseringsmetoder som brukes for å oppnå bedre resultat




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.

Tema og problemstilling for en av prosjektoppgavene bør ta utgangspunkt i de valgte produkt-områdene og oppgaven skal løses på en slik måte at elevene må vise faglig kunnskap og innsikt, vurderings- og samarbeidsevne, kreativitet og så langt som mulig praktiske ferdigheter.




Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I industriell nærings- 
	middelproduksjon
Felles almenne fag

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Næringsmiddelkjemi mikrobiologi og hygiene
261
7
Råstoff og produksjonslære
149
4
Prosesslære
374
10
Kvalitetssikring og internkontroll
75
2



Valgfag
150
4



Til sammen
1309
35

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

1.2	Moduler i videregående kurs I industriell næringsmiddelproduksjon
Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Næringsmiddelkjemi, mikrobiologi og hygiene
Modul 1:	Mål 1, 2 og 6 
		(relatert til kjemi) 
112
3

Modul 2:	Mål 3, 4, 5 og 6  (relatert til 		mikrobiologi og hygiene) 
149
4
Råstoff og produksjons-lære
Modul 3:   Alle mål i faget.

149
4
Prosesslære
Modul 4:	Mål 1 - 1a - 1f - 1g
187
5

Modul 5:	Mål 1 - 1b - 1c - 1d - 1e
112
3

Modul 6:	Mål 2
75
2
Kvalitetssikring og internkontroll
Modul 7:	Alle mål i faget.
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 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 industriell næringsmiddelproduksjon.


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 i videregående kurs I industriell næringsmiddelproduksjon:

	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 studieretningsfag: 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.

