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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 opplæring i bedrift for institusjonskokkfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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.


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






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 8. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Behovet for egen målrettet utdanning av kokker til institusjonskokkfaget ble utredet i NOU 1975:36 "Utdannelse av personell til storhusholdninger". Her ble storhusholdninger definert som offentlige og private institusjonskjøkken drevet av helsevesenet, skolevesenet, fengselsvesenet og Forsvaret. Disse instansene hadde behov for personale med målrettet og definert kompetanse. Det ble også stilt krav til rasjonell organisering av arbeidsplasser og effektiv utnyttelse av ressursene.

Norge vedtok som det første land i verden en offisiell ernæringspolitikk med bakgrunn i Stor-tingsmelding nr. 32 (1975-76): "Om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk". Denne stilte også høyere krav til fagkompetanse for å kunne arbeide i et institusjonskjøkken. 
I stortingsmelding nr 37 (1992-93): "Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid" står det bl.a. at man må redusere omfanget av kostholdsrelaterte helseskader i samfunnet og at storhusholdningene i større grad bør tilpasse valg av råvarer, tilberedning og menysammen-setning ut fra ernæringsmessige hensyn og brukernes spesielle behov.

Institusjonskokken lager mat til personer som spiser sine måltider i institusjoner innen helse- og sosialsektoren. Fengselsvesenet, Forsvaret, boligplattformer og kantiner er andre viktige arbeids-plasser for institusjonskokken. Arbeidet er krevende og faglig utfordrende. Det kreves gode kunnskaper om og innsikt i ernæring, hygiene og sensorikk for å lage mat av god kvalitet. Institusjonskokken må kunne lage mat i store kvanta, samtidig som kokkfagets smaksmessige, ernæringsmessige og estetiske krav blir ivaretatt.

Tradisjonelt sett har institusjonskokken spesialisert seg på diettmat til ulike brukergrupper innen-for helse- og sosialsektoren. Måltidene til disse gruppene skal være sammensatt og servert på en slik måte at de er helsefremmende og har en terapeutisk virkning. Kostholdet i helseinstitusjoner skal være en del av den totale medisinske behandlingen som tilbys pasientene og dette krever fagkunnskap av høy kvalitet.

Institusjonskokkfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.01.84.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i institusjonskokkfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I kokkfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for institusjons-kokkfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev 
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i institusjonskokkfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	institusjonskokk.
Fagbetegnelse: 	institusjonskokkfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

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

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






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for institusjonskokkfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner 

	kunne velge råvarer, redskaper og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise god orden og hygiene under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og vite hvilken betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor brukerne

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav  

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og fremtidige utviklingsmuligheter

	kjenne institusjonkokkfagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og omdømme



2.2	Hygiene og kvalitetskontroll


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en måte som ikke er til skade for egen og andres sikkerhet og helse, og det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne etterleve krav til god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddel-hygiene

1b	kunne følge bedriftens krav til uniformering

1c	kunne gjøre rede for bedriftens renholdsplan og kunne utføre de oppgavene som denne fastsetter

1d	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

1e	kunne lagre og bruke farlige kjemikalier i forbindelse med renhold

1f	kunne gjøre rede for og delta aktivt i gjennomføringen av bedriftens plan for bekjempelse av skadedyr

1g	kjenne kontrollpunkter for kvalitetssikring og kunne anbefale tiltak ved avvik

1h	kunne bruke verneutstyr og følge de sikkerhetsrutiner som gjelder for bruk av maskiner og utstyr

1i	kunne kontrollere kjøle- og fryserom med hensyn til fuktighet, temperatur og kapasitet, og medvirke til at rommene utnyttes på en forsvarlig måte

1j	kunne produsere, lagre og anrette mat i henhold til gjeldende forskrifter

1k	kunne vurdere det ferdige produktet i henhold til kvalitetskrav
1l	kunne gjøre rede for bedriftens system for internkontroll og kunne utføre arbeidet i henhold til dette


Mål 2
Lærlingene skal kunne kvalitetsvurdere, lagre og bearbeide råvarer og ferdigmat på en faglig og økonomisk forsvarlig måte. Lærlingene skal kunne tilberede retter som oppfyller faglige, hygieniske, ernæringsmessige, sensoriske og presentasjonsmessige krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kvalitetsvurdere ferske råvarer og kunne vurdere kvaliteten på hel- og halvfabrikata

2b	kunne lagre rå- og ferdigvarer i henhold til forskriftene

2c	kunne produsere retter etter bedriftens resepter og arbeidsbeskrivelser

2d	kunne utvikle og porsjonsberegne resepter etter bedriftens retningslinjer 

2e	kunne beregne næringsstoffer i kosten og kunne vurdere resultatene i forhold til offentlige anbefalinger

2f	kunne tilberede retter fra ulike menygrupper

2g	kunne oppbevare råvarer og ferdigmat på en kvalitetsmessig og ernæringsmessig forsvarlig måte



2.3	Grov- og varmtkjøkken


Mål 1
Lærlingene skal kunne bearbeide ferske råvarer som skal brukes i produksjonen, og kunne tilberede disse etter krav fra ulike brukergrupper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne behandle råvarer slik at de taper seg minst mulig ernæringsmessig og sensorisk

1b	kunne velge riktige matvarer og matlagingsmetoder for ulike brukergruppers diettbehov

1c	kunne planlegge kostholdet til ulike brukergrupper ut fra ulike diettbehov

1d	kunne partere og dele opp detaljer av kjøtt

1e	kunne dele opp fjærfe

1f	kunne rense og filetere fisk

1g	kunne bearbeide frukt og grønnsaker

1h	kunne lage ulike påleggstyper av kjøtt, lever og fisk


Mål 2
Lærlingene skal kunne tilberede og anrette varm mat etter ulike tilberedningsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lage lyse og brune krafter, stekesjy og innkokte krafter

2b	kunne lage og bruke varme og kalde jevninger

2c	kunne lage klare, jevnede og nasjonale supper

2d	kunne lage garnityr til supper

2e	kunne lage varme grunnsauser

2f	kunne lage smørblandinger

2g	kunne bruke ulike tilberedningsmetoder og anretninger av egg

2h	kunne lage og anrette retter av og med ris og pasta

2i	kunne tilberede og anrette poteter og grønnsaker på ulike måter

2j	kunne bruke ulike tilberedningsmetoder for anretting av fisk og skalldyr

2k	kunne bruke ulike tilberedningsmetoder for anretting av kjøtt, vilt og fjærfe


Mål 3
Lærlingene skal kunne tilberede og anrette ulike typer kalde og varme desserter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lage retter av ost og osteanretninger

3b	kunne lage og anrette kalde desserter 

3c	kunne lage og anrette varme desserter 
3d	kunne lage dessertsauser og puréer av frukt og bær



2.4	Koldtkjøkken og baking


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage de vanligste hovedtilberedningene som normalt utføres på et koldtkjøkken

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne smøre og anrette smørbrød, baguetter, landgang, snitter og canapeer, og kunne gjøre rede for sammensetninger og garnityr

1b	kunne lage kalde grunnsauser

1c	kunne tilberede og anrette kalde retter 

1d	kunne sette sammen koldtanretninger og anrette koldbuffeter

1e	kunne lage enkle og sammensatte salater og dressinger, og kunne gjøre rede for prinsippene som gjelder for sammensetning av salater


Mål 2
Lærlingene skal kunne bake de vanligste bakverk 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lage ulike typer gjærbakst

2b	kunne bake kaker av rørte og piskede masser

2c	kunne lage kaker i jern og frityr

2d	kunne lage kremer og glasurer og kunne bygge opp lagkaker overtrukket med ulikt materiell og dekor







2.5	Spesialkost og serveringssystemer


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne tilberede ulike spesialkoster

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tilberede ulike spesialkoster med utgangspunkt i normalkost

1b	kjenne offentlige retningslinjer for ulike spesialkoster

1c	kunne vurdere næringsinnholdet i råvarene i forhold til ulike brukeres diettbehov ved sykdom

1d	kunne informere og kostholdets betydning ved behandling av ulike sykdommer


Mål 2
Lærlingene skal kjenne ulike serveringssystemer og kunne utporsjonere og anrette maten i henhold til institusjonens normer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til de ulike institusjonstypenes behov for serveringssystemer

2b	kunne utporsjonere og anrette ut fra ulike brukeres behov

2c	kjenne til rutiner for intern og ekstern distribusjon av mat



2.6	Menylære


Mål 1
Lærlingene skal kunne komponere menyer som tilfredsstiller brukernes behov for riktig ernæring, opplevelse, variasjon og smak innenfor gitte økonomiske rammer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne sette opp menyer som ivaretar ernæringsmessige krav for ulike måltider og anledninger, og for lengre perioder 


1b	kunne sette opp menyer ved spesielle behov for måltidsfordeling for brukere med ulike sykdommer

1c	kunne sette opp menyer i henhold til gjeldende offentlige retningslinjer

1d	kunne lage selskapsmenyer og menyer for høytider

1e	kunne sette opp menyer for brukere fra ulike kulturer 

1f	kunne skrive menyer på faglig og korrekt norsk



2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for bedriftens forretningside og kunne utføre arbeidet i henhold til dette

1b	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1c	kunne ivareta norsk matkultur i arbeidet

1d	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1e	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1f	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og  internasjonalt

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1h	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1i	kjenne til hvordan klager skal håndteres

1j	kjenne til bedriftens rutiner for økonomistyring

1k	kjenne til de budsjettmessige prosesser i bedriften

1l	kjenne til bruk av informasjonsteknologi i lagerstyring, produktutvikling, produksjon, ernærings- og økonomiberegning
1m	kunne bruke de vanligste kontorhjelpemidler


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	være kjent med arbeidsområder og ansvarsområder til faglig leder og tilsynspersoner






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 lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift for institusjonskokkfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Hygiene og kvalitetssikring

Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

15%
Modul 2:	Grov- og varmtkjøkken

Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

30%
Modul 3:	Koldtkjøkken og baking

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4:	Spesialkost og serverings-
		systemer
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2

25%
Modul 5:	Menylære

Kapittel 2.6
Mål 1.

5%
Modul 6:	Bedriftslære

Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

10%
Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

