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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) kjøttfag.


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, 25. mai 1994.





Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1		Innledning	1
1.2		Inntakskrav	1
1.3		Varighet	1
1.4		Innhold	1
1.5		Kompetanse	2

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	4
2.1  	Felles mål for studieretningsfagene	4
2.2   	Hygiene og mikrobiologi	5
2.3  	Ernærings- og miljølære	6
2.4 		Råstofflære	7
2.5		Produksjonslære	9
2.6 		Kvalitetslære	11
2.7		Konserveringsmetoder	12
2.8		Salg og markedsføring	14

Kapittel 3:   Vurdering	16
3.1		Hvorfor vurdering?	16
3.2		Hva skal vurderes?	16
3.3		Hvordan skal vurderingen skje?	16
3.4		Spesielle forhold	17

Vedlegg 1
1.1		Fag- og timefordeling i videregående kurs I kjøttfag	18
1.2		Moduler i videregående kurs I kjøttfag	19

Vedlegg 2	
Vurdering i videregående kurs I kjøttfag.	20


20
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kjøttfag er fellesbetegnelsen for de fagene som hører til kjøttbransjens virkeområde.

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker og danner grunnlag for all kjøttvareproduksjon. Yrket omfatter behandling av slaktedyrene fra bondens fjøs fram til ferdig slakteskrott. da slakteren er den første som kommer i kontakt med slaktet, er hans eller hennes faglige dyktighet og vurderingsevne av største betydning for å sikre gode råvarer. En riktig behandlet slakteskrott danner grunnlaget for all viderebehandling og produksjon av kjøttvarer.

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra et typisk håndverksfag i små produksjonsbedrifter til også å omfatte moderne industriproduksjon av kjøttvarer. Likevel er det viktig at pølsemakeren har gode faglige kunnskaper og ferdigheter for å sikre en god og riktig produksjon.

Butikkslakterfaget er et forholdsvis nytt fag som har oppstått fordi mye av kjøttomsetningen til forbrukeren i dag foregår gjennom dagligvarebutikker og supermarkerder, og ikke bare gjennom spesialbutikker som tidligere.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I kjøttfag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I kjøttfag 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

	kjenne kjøttets kjemiske sammensetning, og ha gode kunnskaper om råvarenes produksjonsegenskaper

	ha varekunnskap om ferskvarer som selges over disk

	kunne bruke tabeller over råvarenes næringssammensetning, og sette opp produksjonsresepter som ligger innenfor forskriftenes krav

	ha gode ferdigheter i stykking og nedskjæring etter gjeldende instrukser

	kjenne de vanligste produksjonsprosessene i kjøttindustrienog ha forståelse for hele produksjonskjeden fra bås til bord 

	kjenne de forskjellige konserveringsmetoder og kunne bruke disse i forbindelse med produksjonen

	kjenne lover og forskrifter som gjelder bransjen, samt bransjens organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

	kunne pakke manuelt og kjenne merkeforskriftene for kjøttprodukter og andre varer

	ha gode arbeidsrutiner, ansvaresfølelse og kunne samarbeide, og fungere i mellommenneskelige forhold

	kunne utføre god service overfor kundene

	kunne praktisere god hygiene og orden og ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet

	ha forståelse for godt kosthold, god utnyttelse av ressursene og bevaring av miljøet

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

	kunne gjøre rede for kjøttbransjens kulturelle og historiske utvikling

	ha kunnskaper om samspillet mellom mennesker og miljø

	kunne se en sammenhengen og bruke erfaringer og kunnskaper på tvers av allmenne fag og studieretningsfag

	kunne benytte aktuell informasjonsteknologi
2.2   Hygiene og mikrobiologi


Mål 1
Elevene skal kjenne de viktigste mikroorganismenenes vekst og påvirkning på 
matvarer og kjenne de vanligste årsakene til matbårne sykdommer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjøre rede for de vanligste mikroorganismene, snyltere og andre forurensningskilder som kan forårsake matbårne sykdommer og matvareforringelser

1b	kjenne symptomer på infeksjoner og forgiftninger som kan oppstå ved feil matvarebehandling

1c	kunne gjøre rede for mikroorganismenes livsvilkår, spredningsveier og vekstkurver relatert til tid og temperatur

1d	kunne gjøre rede for de vanligste årsakene til nedbrytning, forråtnelse og bedervelse av matvarer

1e	kunne praktisere en god personlig hygiene


Mål 2
Elevene skal sikre en trygg matvareproduksjon og omsetning og kunne utføre riktig matvarebehandling og renhold

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha rutiner som hindrer forurensning og smittespredning

2b	kunne utføre enkle bakteriekontroller og foreslå forbedringer i matvarebehandlingen

2c	kunne utføre renhold og desinfeksjon og kunne kartlegge og utarbeide en renholdsplan med arbeidsbeskrivelse og begrunnelse



Mål 3
Kjenne lover og forskrifter om hygienebestemmelser og krav som stilles ved produksjon og omsetning av matvarer

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til og kunne anvende lover og forskrifter som gjelder for næringsmiddelproduksjon

3b	kunne gjøre rede for kontrollverkets ansvar og rolle

3c	kjenne nødvendige tiltak som gjøres for å opprettholde og fremme god helse hos arbeidstakere og brukere



2.3  Ernærings- og miljølære


Mål 1
Elevene skal kunne vurdere ernæringens betydning for god helse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare sammenhengen mellom kroppens næringsbehov, omsetning av næringsstoffer og tilførsel av mat

1b	kunne gjøre rede for sentrale retningslinjer og anbefalinger om riktig kosthold

1c	kjenne til hvilke følger usunt kosthold har på helsa og vanlige kostrelaterte sykdommer


Mål 2
Elevene skal kjenne de forskjellige varene som bransjen bearbeider og omsetter, deres næringsmessige sammensetning og ernæringsmessige verdi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne varenes ulike næringsmessige sammensetning og ernæringsmessige betydning  i  kostholdet

2b	kjenne til ulike allergiske reaksjoner på råvarer og tilsetningsstoffer

2c	kunne regne ut og sette sammen riktig kost manuelt og ved hjelp av informasjonsteknologi


Mål 3
Elevene skal kjenne utviklingen fra naturalhusholdningen fram til vår tids næringsmiddelproduksjon og kjøttindustrien. De skal kjenne elementer som påvirker forbrukernes holdninger til kjøtt

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	kjenne bransjens historie og utvikling fram til vår tid

3b	kjenne holdninger til ulike kjøttprodukter og religiøse og kulturelle skikker


Mål 4
Elevene skal kunne utnytte alle ressursene som brukes i produksjonen på riktig måte og forstå at det er viktig å legge vekt på økologiske og miljømessige hensyn

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	forstå at det er viktig å bruke angitt råstoff til produksjonen

4b	kunne forklare sammenhengen mellom produksjon, bruk av energi, utslipp av forurenset luft, utslipp av avfall i avløpsvann og avfall fra produksjonen

4c	kunne utnytte energi og råstoffer og kvitte seg med avfallsprodukter forskriftsmessig

4d	kunne vurdere bedriftens betydning for nærmiljøet i et miljømessig perspektiv

4e	kjenne lover og forskrifter som vedrører helse, miljø og sikkerhet i bedriften



2.4 	Råstofflære


Mål 1
Elevene skal kjenne kjøttets oppbygging, sammensetning og kjemiske produksjons-egenskaper

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare kjøttets muskeloppbygging og kjemiske sammensetning

1b	kjenne årsakene til stress hos slaktedyr og hvilken betydning dette har for kjøttets bruksområder og produksjonsegenskaper

1c	kunne forklare kuldeforkorting og hvordan dette kan begrenses

1d	kunne gjøre rede for mørningsprosessen


Mål 2
Elevene skal kjenne standarder for utskjæringer og sorteringer. De skal kjenne kvalitetsbegrepene og kunne forklare prinsippene i klassifiseringsreglene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne klassifiseringsreglene, kvalitetsbegrepene, gjeldende slakteinstrukser og standarder for stykking og nedskjæring

2b	kunne definere kjøttråvarene i kjøtt og biprodukter


Mål 3
Elevene skal kjenne andre næringsmidler og råstoffer som enten brukes i produksjon eller omsettes i ferskvareavdelingene, kjenne ulike kvaliteter og kunne bruke kunnskapene om råstoffene i produksjonen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne kvalitetskriteriene for fersk fisk, fiskeprodukter og skalldyr

3b	kunne gjøre rede for de ulike vareslagene innen frukt og grønt

3c	kunne forklare bruk av melk og melkeprodukter og kjenne de vanligste grupper av norske og utenlandske oster

3d	ha varekunnskaper om baker- og konditorvarer

3e	kjenne de vanligste kryddersortene og deres bruksområder

3f	kunne gjøre rede for de vanligste hjelpestoffene som brukes i produksjonen av kjøttprodukter

3g	kunne bruke gjeldende liste over godkjente tilsetningsstoffer

3h	kjenne ulike råstoffer og næringsmidlers næringsverdi



Mål 4
Elevene skal ha en etisk holdning til dyrehold og utnyttelse av ressurser

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne drøfte holdninger til husdyrproduksjon

4b	kjenne forskjellige slaktedyr, raser og avlsarbeid

4c	kjenne slaktedyrenes anatomi og produksjonsegenskaper

4d	kunne gjøre rede for riktig inntransport av slaktedyrene, og hvordan en kan hindre stresskjøtt på slaktene

4e	kjenne regelverket om oppstalling, bedøving og avliving av dyr



2.5	Produksjonslære


Mål 1
Elevene skal kunne bruke tabeller over råvarenes næringssammensetning, og kunne sette opp produksjonsresepter etter forskriftenes krav

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne standarder og sorteringer for kjøttråvarer og deres viktigste bruksområder

1b	kunne bruke tabeller over råvarenes næringssammensetning og kjøttforskriftene i forbindelse med produksjonen

1c	kunne gjøre rede for de forskjellige råvarekvalitetene og deres produksjonsegenskaper

1d	sette opp og beregne resepter for noen vanlige kjøttprodukter og kunne justere reseptene slik at de tilfredsstiller forskriftenes krav om næringsinnhold



Mål 2
Elevene skal kunne bruke råvarer og metoder riktig og økonomisk og kunne kalkulere produktet fram til salg

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	vise økonomisk forståelse i valg av råstoff og metode, og kunne vurdere om produktet har riktig kvalitet i forhold til fastsatte krav

2b	kunne kalkulere produserte varer fram til salgskost med variable og faste kostnader

2c	kunne forklare forskjellen mellom selvkost- og bidragsmetoden, og hvilke faktorer de bygger på

2d	kunne kalkulasjon og reseptberegning ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi 


Mål 3
Elevene skal kjenne de vanligste produksjonsprosessene i kjøttindustrien og kunne produsere de vanligste kjøttvareproduktene og enkle retter for salg over disk

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne slaktervirksomheten og produksjonsgangen gjennom slakteriet

3b	kunne produsere kjøttprodukter som posteier, deiger, farser og pølser med basis i grunnfarser

3c	kunne røyke, koke og tilberede produktene fram til salg

3d	kunne tilberede noen enkle porsjons- og panneferdige retter fram til salg i disk

3e	kjenne til vanlige maskiner og utstyr som brukes i kjøttbransjen

3f	kunne montere, demontere og bruke produksjonsutstyret i avdelingen og kunne utføre daglig vedlikehold og rengjøring

3g	kjenne verneutstyr og sikkerhetsrutiner i forbindelse med produksjonsprosessen


Mål 4
Elevene skal ha gode ferdigheter i stykking og nedskjæring etter gjeldende instrukser

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha gode ferdigheter i partering av de enkelte dyreslagene
4b	kunne foreta stykking og tilskjæring av de enkelte delene etter gjeldende instrukser

4c	kunne bene ut, ta ut biffer og fileter etter naturlige hinner og tilskjære etter gjeldende instrukser, avskjær skal kunne sorteres etter standard

4d	kunne bruke håndverktøy på en faglig god måte

4e	kunne sette opp kniver og annet håndverktøy til stykking og nedskjæring

4f	forstå de økonomiske konsekvensene av feil varebehandling som f.eks. sorteringer


Mål 5
Elevene skal kunne arbeide på en helsemessig riktig måte og kunne bruke aktuelt verneutstyr riktig

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper

5b	kunne ta ansvar for å ivareta sikkerhetsrutiner og bruke personlig verneutstyr

5c	kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet under arbeidet

5d	kunne utføre enkel førstehjelp ved skader og ulykker

5e	kunne vedlikeholde utstyr og maskiner etter rutiner og kunne dokumentere dette gjennom sjekklister



2.6 	Kvalitetslære


Mål 1
Elevene skal kunne definere begrepet kvalitet og kjenne styringselementene for å sikre kvaliteten og kjenne bransjens kvalitetsprogram og de vanligste sertifiserings-ordninger, kvalitetsstandarder, kravspesifikasjoner, arbeidsinstrukser som gjelder i bransjen

Hovedelementer
Elevene skal

1a	kunne forklare begrepet kvalitet ut fra definisjon i internasjonale standarder (som f.eks. International Organisation for Standardization (ISO))

1b	kjenne prinsippene i kvalitetssystemer og kvalitetssikringssystemer som ligger i (f.eks. 
	NS og ISO 9000 serien) nasjonale og internasjonale standarder
1c	kjenne til de vanligste kvalitetsstandarder som gjelder for bransjens råstoffer


Mål 2
Elevene skal ha forståelse for at alle ledd i bedriften henger sammen i en kjede, og at hvert ledd er like viktig for sluttproduktet.  Elevene skal ta ansvar for sitt arbeid og produktene som produseres, og ha forståelse for samarbeid og lønnsomhet i bedriften

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne følge kravspesifikasjonene ved all produksjon og kjenne konsekvensene ved brudd på spesifikasjonen

2b   kunne arbeide etter rutiner som sikrer god utnyttelse av råstoffene

2c	kunne kontrollere sin egen utførelse av arbeidet ved å følge beskrivelsene i en 
	produksjonsprosess


Mål 3
Elevene skal kunne utføre sitt arbeid slik at en ivaretar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utføre arbeidsoperasjonene med god orden og på en kontrollert måte

3b	kunne ivareta sikkerhetsrutiner ved bruk av håndverktøy og maskiner

3c	ha opparbeidet en forståelse for betydningen av å ivareta hensyn til helse, miljø og  sikkerhet både internt i bedriften og eksternt overfor kunder og omgivelser



2.7	Konserveringsmetoder


Mål 1
Elevene skal kunne utføre konservering ved varmebehandling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne pasteuriseringsområdene for halvkonserver og helkonserver og forklare de bakteriologiske betingelser som inngår i dette
1b	kunne utføre riktig koking, steking og grilling av pølsevarer og pålegg og bearbeide kjøttprodukter

1c	vite hvordan svinnet kan reduseres og samtidig ivareta kravet til riktig slutt-temperatur i varene


Mål 2
Elevene skal kunne utføre konservering ved kjøling og frysing

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til forskriftenes krav om innfrysingstemperaturer, lagringstemperaturer og holdbarhetstider for forskjellige kjøttvarer og andre produkter

2b	kunne gjøre rede for hvordan kvaliteten i de forskjellige varegruppene påvirkes av tid, temperatur, luftfuktighet og lufthastighet

2c	kunne forberede og emballere råvarer for kjøling og fryselagring


Mål 3
Elevene skal kunne utføre de forskjellige saltemetoder som tørrsalting, lakesalting og stikksprøyting, og kunne tilberede laker

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne saltingens prinsipper, nitritsaltets virkning for fargedannelse, og kjenne til andre tilsettingsstoffer som brukes i salteprosesser

3b	kunne tilberede laker og beregne lakestyrke og saltmengde i produktene både ved tørrsalting, lakesalting og sprøytesalting

3c	kunne bruke fosfater i forbindelse med stikksprøyting og tromlings-anlegg

3d	kjenne fosfatenes påvirkning av vannbindingsevnen i forbindelse med salting og tromling

3e	kjenne regelverket for bruk av salt, nitritsalt og andre tilsettingsstoffer i forbindelse med salteprosessen



Mål 4
Elevene skal kjenne til og kunne behandle varer i forskjellige røyke-, klimatiserings- 
og tørkemetoder

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kjenne til røykens betydning for smak og holdbarhet, samt kjenne de aktive stoffer i røyken som har betydning

4b	kunne utføre kald-, temperert- og varmrøyking og redegjøre for prosessene med hensyn til temperatur, fuktighet og tid

4c	kunne forklare hvorfor en velger ulike røykeprosesser for forskjellige varetyper

4d	kjenne ulike metoder for framstilling av røyk



2.8	Salg og markedsføring


Mål 1
Elevene skal kjenne bransjens mål for å dekke kundenes behov for varer og tjenester, skape tillit og trygghet til kjøttvareleverandørene, samt å sikre og skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	forstå betydningen av at bransjen kan tilby kundene riktige produkter og varer på rett sted, til rett tid og til riktige priser

1b	forstå at det er nødvendig å skape varige og positive holdninger til kundene

1c	kunne legge forholdene til rette slik at kundene har et tillitsforhold til bransjen og kjøper kjøttvarer med trygghet for sikker kvalitet


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om markedet, konkurranseelementene, leverandører og 
lover og forskrifter som regulerer salg og markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne kjøttbransjens forskjellige markedsområder, innkjøps- og salgskanaler
	
2b	kjenne til hvordan en gjennom markedsundersøkelser, kundeundersøkelser og analyse av konkurransesituasjonen kan skaffe seg kunnskaper om markedets behov for varer og tjenester

2c	kunne god kundebehandling og riktig bruk av telefonen

2d	kunne bruke lover og forskrifter som regulerer konkurranseforhold, salg og markedsføring


Mål 3
Elevene skal kunne bruke vanlige salgsfremmende tiltak som virkemidler i varehandelen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne betydningen av markedsorientert prisfastsettelse på bakgrunn av produktkalkyler

3b	kjenne til de forskjellige bransjenes opplysnings- og salgsfremmende virksomhet

3c	kjenne de viktigste virkemidlene i markedsføringen som profilering, vareutvalg, prissetting, service og salgsinnsats og kampanjer

3d	kunne bruke reklamemateriell riktig og vise kreativitet og aktivitet overfor kundene



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 
	    og i kapittel 2 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 læreplanen.

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-karakter. 

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 kjøttfag

Felles almenne fag
Årstimer

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



Studieretningsfag


Hygiene og mikrobiologi
  75  
2
Ernæring og miljølære
  75
2
Råstofflære
 149
4
Produksjonslære
 373
10
Kvalitetslære
  75
2
Konserveringsmetoder
 112
3
Salg og markedsføring
  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 kjøttfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Hygiene og mikrobiologi
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Ernæring og miljølære
Modul 2: Alle mål i faget.
75
2
Råstofflære
Modul 3: Alle mål i faget.
149
4
Produksjonslære
Modul 4: Mål 1 og 2.
75
2

Modul 5: Mål 3 og 5*.
149
4

Modul 6: Mål 4 og 5*. 
149
4
Kvalitetslære
Modul 7: Alle mål i faget.
75
2
Konserverings-metoder
Modul 8: Alle mål i faget.
112
3
Salg og markeds-føring
Modul 9: Alle mål i faget.
75
2

* Mål 5 har felles gyldighet for både mål 3 og 4 og skal innarbeides i modulene 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 undervsningen 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 kjøttfag.


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 kjøttfag:

	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.

