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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) servitørfag.


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, 11. juli 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning
	
Reiselivsnæringen er en raskt voksende industri. Dette medfører at hotell- og restaurant-bransjen i framtiden vil ha et stort behov for faglært personell og ledere på alle nivåer.

Servitøryrket stiller store krav til den som vil gjøre en god jobb i bransjen. En må vite nok om mat og drikke til å kunne gi gjestene gode råd og oversikt over valgmuligheter, administrere bestillinger og ønsker inn til kjøkkenet, og servere ulike retter og drikkevarer til gjestene i riktig tid. Kort sagt er servitøren restaurantens ansikt utad og skal samtidig bidra til at restau-ranten fungerer slik gjestene ønsker.

Jobben medfører skiftordninger og er fysisk krevende. Den gir også mye igjen i form av valg-frihet og fornøyde gjester.

I løpet av kurset vil elevene få kunnskaper i temaer som kommunikasjon, språk, menylære, vinlære, salg, service, hygiene, kosthold og ernæring.

En servitørs framtidsmuligheter er mange, varierte og utfordrende.

1.2	Inntakskrav

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

1.4	Innhold

Videregående kurs I servitørfag 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 mat og drikke og gode ferdigheter i servering
	
	ha kunnskaper om matens betydningen for helse, hygge, velvære og sosialt samkvem og hvordan et positivt servicemiljø kan være med på og forsterke dette

	ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i gjestebehandling, salg og service og kunne utføre arbeidet med stolthet for faget

	ha forståelse for et ernæringsmessig riktig kosthold, god utnyttelse av ressursene og bevaring av miljøet
	
	ha god personlige hygiene og vise god orden og hygiene i utførelsen av arbeidet 

	utvikle holdninger som ivaretar bedriftens/skolens økonomi

	kjenne lover og forskrifter som gjelder for bransjen og kjenne bransjens organisasjoner

	kunne delta i konstruktivt samarbeid med yrkesutøvere fra ulike yrker

	kjenne til og ha positive holdninger til fagets etiske normer

	kunne utvikle og bruke sine kreative evner i faget

	ha syn for, og kunne ta vare på, de estetisk sidene ved faget

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	kunne delta i debatt i faget og om fagets plass i samfunnet

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen intrnasjonalt

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

	ha kunnskaper og holdninger som setter dem i stand til å handle med hensyn til natur, miljø og økologi

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	ha kunnskaper som gir grunnlag for videre yrkesvalg
2.2	Serveringslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om ulike serveringssteder, deres oppbygging og organisering
	
Hovedmomenter	
Elevene skal
	
1a	kjenne til hva som kjennetegner ulike serveringssteder som á lá carte restauranter, 	gourmetrestauranter, kafeer, barer, selskapsavdelinger, konferanseavdelinger og 	uterestauranter
			
1b	kjenne til hvordan selve serveringsavdelingen er organisert med hensyn til personell, 	vaktlister og rutiner for anretning, oppvask, lintøylager, utlevering av drikke, tobakks-	varer og mat
	
1c	kjenne rutinene for orden og hygiene på arbeidsplassen med hensyn til dekking av 
	bord, plassering av stoler og bord og oppdekking for ulike menyer og serveringsformer 
	
1d	kjenne til innredning, utstyr, tekstiler, servise og glass, og vedlikehold og renhold av 	dette
		

Mål 2
Elevene skal ha inngående kunnskaper og ferdigheter om ulike serveringsmetoder og teknikker
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
2a	ha ferdigheter i håndtering av avdelingens maskiner, apparater og utstyr og kunne 	rengjøring og vedlikehold	

2b	kunne arbeide økonomisk, vise nøyaktighet, ansvarsbevissthet og bruke hygieniske 	arbeidsrutiner og regler
	
2c	kjenne arbeidsoppgavene til hovmester, servitør og lærling i serveringsavdelingen og 	kjøkkenpersonalets arbeidsoppgaver i kjøkkenavdelingen
	
2d 	kunne utføre istandsetting og oppdekking av selskaps-og møtelokaler og utføre servering 	og etterarbeid
	
2e 	kjenne bruken av restaurantsystemer som kassaapparat, regningssorter og bonger og 	kjenne deres betydning for regnskapet og kontroll

2f	ha forståelse og innsikt i rollen som kasserer og kunne foreta oppgjør av dagens salg 	inkludert kontantsalg og salg ved kreditt- og betalingskort
2g	kunne de ulike serveringsmåter som selvbetjening, fransk, russisk, engelsk og amerikansk 	servering
	
2h	kunne dekke opp til ulike måltider, retter og til spesialoppdekking
	
2i	kunne oppsetting og vedlikehold av blomster 
	
2j	kunne de ulike bæreteknikker som brukes i servering og rydding
	
2k	kjenne til behandling og servering av ulike drikkevarer, med og uten alkohol 


Mål 3
Elevene skal ha inngående kunnskaper om den mat og drikke som skal serveres slik at de kan tilfredsstille de faglige krav som gjestene stiller til servitøren

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare og råde gjestene om de matrettene og drikkevarene som er vanlig å 
	servere på ulike typer av serveringssteder

3b	kunne temperere, stelle og presentere drikkevarene slik at deres kvaliteter på en best 	mulig måte blir framhevet

3c	kunne anbefale gjestene retter som dekker eventuelle behov for lavkaloriretter eller annen 	spesialkost

3d	kjenne de viktigste matskikkene som er knyttet til kultur, livsstil og religion

3e	kunne korrekte fagbetegnelser

3f	kjenne reglene for oppsett av menyer og hvilke type retter og tilberedinger som passer til 	ulike måltider og menyer
	
3g	kunne komponere faste menyer til frokost, lunsj, lunsjbord, ettermiddagskaffe, middag, 	aftens og supé
	
3h	kunne komponere selskapsmenyer til frokost, lunsj, middag, bankett, coctailselskap og 	nattmat
	
3i	kunne komponere a la carte menyer og smørebrødlister
	
3j	kunne sette opp spesielle kaldt- og varmtbord som f.eks. fiskebord, sildebord, skjell og 	skalldyrbord, julebord, spekematbord, kake/dessertbord, ostebord og salatbord

3k	kunne regler for komponering av menyer for lengre perioder slik at ernæring og variasjon 	blir ivaretatt for de forskjellige brukergrupper på institusjoner og serveringssteder, og til 	personer som ut i fra kultur eller religion følger spesielle kostregler
3l	kunne skrive menyer på faglig og ortografisk korrekt norsk

3m	kjenne de til offentlige retningslinjer for ulike spesialkoster 


Mål 4
Elevene skal kunne utføre tilberedinger ved gjestens bord i serveringsavdelingen

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lage mis en place, presentere og transjere retter av kjøtt og vilt, fugl og fjærfe, hel 	kokt eller stekt fisk, røykt, gravet og speket fisk og frukt

4b	kunne lage mis en place for flambering av forretter, hovedretter og desserter

4c	kunne lage mis en place og tilberede dressinger og salater

4d	kunne salg og servering fra vogn
	

Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om gjestebehandling

Hovedmomenter
Elevene skal
	
5a	vite hvordan en tar i mot gjester og hvordan en mottar bestilling over telefon
	
5b	kjenne til hvordan en mottar bestilling fra gjestene

5c	forstå betydningen av personlig framtreden og være orientert om de sentrale bransje-	spørsmål, fagterminologi, konversasjon og tiltaleformer i ulike situasjoner
	
5e	ha forståelse for de sosiale sider ved serveringsfaget

5f	kjenne reglene for gjestebehandling, salg og service og servitørens rolle som bedriftens 	representant 

5g	kjenne til etablerte normer og kotyme for skikk og bruk innen hotell- og 	serveringsbransjen








Mål 6
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om klargjøring av serverings- og møtelokaler for ulike aktiviteter
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
6a	kjenne reglene for åpningstider og skjenkning av alkohol
	
6b	kunne benytte informasjonsteknologi og annet elektronisk utstyr  i forbindelse med 
	kasse, bestilling og menyskriving 
	
6c	kjenne til ulike former for bord- og stoloppsett i lokaler og kapasitetsbegrensninger og 	muligheter

6d	kjenne til og kunne bruke ulike hjelpemidler og audiovisuelt utstyr som brukes i 
	forbindelse med møter og konferanser


Mål 7
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om at egen handling påvirker bedriftens eller skolens økonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til de økonomiske konsekvenser av ulik håndtering av varer og tjenester



2.3	Hygiene


Mål 1
Elevene skal kunne følge hygieniske retningslinjer for praktisk produksjon og lagring av mat. De skal forstå økonomiske og helsemessige konsekvenser ved brudd på hygiene-forskriftene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne kravene som stilles til god personlig hygiene, produksjonshygiene og nærings-middelhygiene

1b	kunne kartlegge og utarbeide en renholdsplan med arbeidsbeskrivelse og begrunne valg av arbeidsrutiner
 
1c	kunne produsere, lagre og anrette mat i henhold til gjeldende hygieneforskrifter
1d	kunne utføre enkle bakteriekontroller og påvise mikroorganismer ved hjelp av enkle metoder

1e	kunne gjøre rede  for de forskjellige mikroorganismers livsvilkår, spredningsveier og vekstkurver 



2.4	Gjestebehandling, salg og service	


Mål 1
Elevene skal være kjent med egen rolle som servicemedarbeider og ha utviklet sin evne til å mestre ulike situasjoner
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
1a	ha noe kunnskap i generell psykologi for å kunne yte god service

1b	kjenne de krav publikum kan stille til en servicemedarbeider
	
1c	kunne ta imot kritikk og behandle klager
	
1d	kjenne normer for god gjestebehandling
	
1e	kunne drøfte vanskelige situasjoner i forhold til gjestene og kunne foreslå aktuelle løsninger


Mål 2
Elevene skal vite hva god service er og den betydningen god service kan ha i konkurransen om gjestene
	
Hovedmomenter
Elevene skal	

2a	kjenne til hoteller, restauranter og institusjoner som servicinstitusjoner
	
2b	kjenne den betydningen personlig framtreden har for helhetsinntrykket av bedriften

2c	vite hvordan service kan sikre kvalitet og omsetning
	
2d	kunne vurdere ulike hoteller, restauranter og institusjoner ut fra brukers synspunkt og kunne begrunne ulike valg
	
2e	kjenne fagområdets etiske normer ved arbeids- og ansvarsfordeling

2f	kjenne betydningen av å skape et positivt miljø gjennom bruk av ulike miljøskapende tiltak som interiørets utforming


Mål 3	
Elevene skal kjenne til hvilke muligheter en servicemedarbeider har for salgspåvirkning og markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal
	
3a	kjenne ulike markedsføringsmetoder som er knyttet til bransjen
	
3b	kjenne til og kunne demonstrere salgsteknikker som brukes ved direkte salg
	
3d	kjenne reglene for reklamasjon og hvordan disse skal behandles og følges opp


Mål 4	
Elevene skal være bevisst egen framferd og tiltaleformer og kunne arbeide i grupper
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
4a	ha kunnskaper om kommunikasjon og kunne bruke kunnskapene i praktiske situasjoner
	
4b	kunne samarbeide med andre og delta aktivt i grupper

4c	kunne bruke telefon på en måte som fremmer markedsføringen av bedriften
	
4d	kjenne til ulike samarbeidsformer innenfor bransjene


	
2.5	Drikkevarer
			
					
Mål 1	
Elevene skal kunne gjøre rede for framstilling av hovedtypene av alkoholfrie og alkohol-holdige drikkevarer fra råvare til konsumferdig drikk, og deres karakter og anvendelses-område
	
Hovedmomenter
Elevene skal 
	
1a	kjenne til de vanligste alkoholfrie drikkevarene
	
1b	kjenne til ølets historie, framstilling og inndeling i skatteklasser
1c	kjenne til vinens historie og framstilling av lette, svake og sterke viner 

1d	kjenne til fruktvinens historie og framstilling 

1e	kjenne brennevinets historie og framstilling 

1f	kunne korrekt fagbetegnelse på drikkevarer


Mål 2
Elevene skal vite hvordan en bar skal være bygget opp og kjenne grunnreglene for miksing av alkoholfrie- og alkoholholdige drikker og servering av tobakksvarer
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
2a	kjenne til hvordan en bar bør innredes, mis en place, glasstyper, verktøy, utstyr og 	tilbehør
	
2b	kjenne til tilbereding av cocktails, andre kalde og varme drinker, longdrinks og 	alkoholfrie drinker

2c	kunne forklare vinens og brennevinets karakter, kvalitet og karakteristika

2d	kunne anbefale drikkevarer til ulike retter

2e	være orientert om tobakksvarer og bruk og presentasjon av sigarer og sigaretter

2f	kunne korrekte fagbetegnelser


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for regler som gjelder for salg og skjenking av drikkevarer og hvordan misbruk av alkohol og andre rusmidler kan skape problemer for den enkelte og samfunnet
	
Hovedmomenter
Elevene skal
	
3a	ha teoretiske kunnskaper om bararbeid som miksing av alkoholfrie og alkoholholdige drinker
	
3b	kunne gjøre rede for bruk av alkohol og kunne drøfte konsekvensene av alkohol- og rusmiddelbruk i næringen og i samfunnet

3c	kjenne lover og regler som regulerer salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer



2.6	Bransjelære	


Mål 1
Elevene skal kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer institusjons-, overnattings- og serveringsbransjen 
	 
Hovedmomenter
Elevene skal
	
1a	kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som gjelder bransjen
	
1b	kjenne til de viktigste bestemmelsene om arbeidsmiljø, ansettelses- og arbeidsforhold 

1c		kjenne til offentlige bestemmelser for produksjon, frambud av næringsmidler, markedsføring og salg

1d		kjenne til systemer for internkontroll og deres anvendelsesområde


Mål 2
Elevene skal kjenne til hvordan bransjen er organisert 

Hovedmomenter	
Elevene skal
	
2a	kjenne de vanligste organisasjonsformer for bransjen 

2b	kjenne bransjens ulike yrkesgrupper og deres arbeidsområder


Mål 3
Elevene skal kunne utføre enkle kalkyler og beregninger ut fra regnskapstall, og kunne foreta enkle økonomiske vurderinger

Hovedmomenter
Elevene skal
	
3a	kjenne til systemer som kan brukes for å styre og sikre kvalitet og økonomi
	
3b	kjenne til ulike rasjonaliseringsmetoder som brukes i næringen for å oppnå bedre resultater
	
3c	kunne lage kalkyle over retter og produkter som skal omsettes og kunne regne ut aktuelle avgifter
	
3d	kjenne til oppbyggingen av balanse-og resultatkontoer, kunne finne nøkkeltallene i driftsregnskapet og kjenne til bruk av nøkkeltall

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 servitørfag

Felles almenne fag

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnsfag
75
2
Kroppsøving
75
2
2. fremmedspråk
75
2



Studieretningsfag


Serveringslære
522
14
Hygiene
75
2
Gjestebehandling, salg og service
75
2
Drikkevarer
112
3
Bransjelære
75
2



Valgfag
75
2



Totalt
1309
35

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


1.2	Moduler i videregående kurs I servitørfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Serveringslære
Modul 1: Mål 1, 6 og 7 *).
149
4

Modul 2: Mål 2, 3 og 7 *).
224
6

Modul 3: Mål 4, 5 og 7 *).
149
4
Hygiene
Modul 4: Alle mål i faget.
75
2
Gjestebehandling, salg og service
Modul 5: Alle mål i faget.
75
2
Drikkevarer
Modul 6: Alle mål i faget.
112
3
Bransjelære
Modul 7: Alle mål i faget.
75
2

*) Mål 7 i serveringslære inngår i modulene 1, 2 og 3.


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 servitørfag.


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 servitørfag:

    	Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en 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 allmenne fag: se den enkelte læreplan.

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

