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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Prosessindustrien startet sin utvikling på slutten av 1800-tallet, og har siden vært i stadig  utvikling. Den omfatter i dag en rekke produksjonsområder og er med sin betydelige eksport meget viktig for landets økonomi.

Prosessindustrien omfatter forskjellige bransjer som kjemisk-, elektrokjemisk- og treforedlingsindustri. Den kjemiske industrien er i dag den største bransjen, med mange produksjonsområder som blant annet omfatter gass-, bensin- og oljeprodukter, fullgjødsel, plastråstoffer, maling- og lakkprodukter, sementproduksjon og farmasøytiske produkter. Den elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrien produserer aluminium, nikkel, sink og andre metaller ved elektrolyseprosesser og ferrolegeringer, silisium, silisiumkarbid, kalsiumkarbid og ilmenitt ved karbotermiske prosesser. Den jern- og stålproduserende delen av den elektrokjemiske industrien utvinner jern og stål ved smelteprosesser. Treforedlingsindustrien produserer papir- og cellulosemasse.

Innenfor prosessindustrien har det i de senere år vært en rivende utvikling mot automatisering og skjermbaserte systemer. Dette innebærer at kravene til faglige kvalifikasjoner blant de ansatte er betydelig skjerpet. Det er derfor viktig at de som ønsker denne type utdanning har legning og interesse for såvel teoretisk kunnskap som det å omsette kunnskaper i praksis.

Videregående kurs I kjemiske prosessfag bygger på grunnkurs kjemi- og prosessfag. Utdanningen er innfallsporten til en avsluttende fagutdanning med fagbrev som fagoperatør. Den avsluttende fagutdanningen gjennomføres i industribedrifter innenfor de forskjellige bransjene. 

Utstyret som brukes i denne industrien krever store investeringer og det er stort, ruvende og komplisert. Dette medfører at en vesentlig del av den praktiske opplæringen må foregå i produksjonsbedriftene.

Fagoperatørene er nøkkelpersonell i produksjonen, med ansvar for overvåking av dataskjermer, kontrollpaneler og prosessområder og for operering av roterende utstyr. Fagoperatørene har et stort ansvar. De må foreta selvstendige vurderinger og handlinger som får konsekvenser for produkt, kvalitet, økonomi, sikkerhet og indre og ytre miljø. Dette stiller store krav til kompetanse og samarbeidsevne.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I kjemiske prosessfag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs kjemi- og prosessfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3	Varighet

Videregående kurs I kjemiske prosessfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I kjemiske prosessfag 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 reglenei forskrift til opplæringslova.

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
Norsk
523
Engelsk
187
Samfunnslære
75
Nyere historie
150
Matematikk
187
Naturfag
187
Til sammen
1309

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Det forutsettes at undervisningen 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 1122 årstimer.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal 

	kunne forklare prinsippene for håndtering av relevant prosessapparatur og roterende utstyr, og kunne bruke relevante prosessflytskjemaer 

	kunne gjøre rede for driftsforhold som innvirker på produktenes kvalitet

	kunne forklare prinsippene for valg av materialkvaliteter med tanke på trykk-, temperatur- og miljøpåvirkninger

	kjenne ulike former for sikkerhetsrutiner i forbindelse med normalt prosess-, revisjons- og vedlikeholdsarbeid

	kjenne bransjens historie, tradisjoner og egenart og kunne vurdere bransjen i forhold til utviklingen nasjonalt og internasjonalt

	kunne gjøre rede for generelle lover, avtaler og forskrifter som gjelder i bransjen

	ha positive holdninger til og kunnskaper om de moralske og etiske verdiene som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	kjenne offentlige etater som har ansvar for å ivareta natur og miljø

	kunne gjøre rede for relevante renseteknikker i industrivirksomheter og kommuner

	kunne holde orden under arbeidet og utføre arbeidet grundig og nøyaktig

	kunne arbeide med laboratorie- og prosessutstyr i tråd med gjeldende regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet

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

	kjenne den innvirkning prosessindustrien har på natur og miljø lokalt og globalt

	kunne samarbeide og kommunisere med andre

	kunne bruke fantasi og skapende evner i arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	kunne bruke engelsk fagterminologi i arbeidet 

	kunne bruke informasjonsteknologi som verktøy i prosessfaget
	kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig



2.2	Bransjelære


Mål 1 
Elevene skal kunne gjøre rede for  bedrifts- og industriutvikling innenfor den kjemiske prosessindustrien

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	orientere om bransjens historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt

1b	gjøre rede for prosessindustriens rolle for verdiskapning i samfunnet

1c	orientere om de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i prosessindustrien

1d	gjøre rede for hvordan bransjen bygger opp systemer for kvalitetssikring og forklare hvilke innsatsmidler som må til for å kunne vurdere kvaliteten på et sluttproduktet

1e	anvende dataprogrammer som tekstprogrammer, databaser og regneark


Mål 2
Elevene skal kunne bruke fagets terminologi

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	bruke fagområdets terminologi

2b	bruke bransjerelatert engelsk


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for miljøproblemer og lov og regelverk knyttet til prosessindustrien

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	gjøre rede for forurensninger til luft, jord og vann

3b	gjøre rede for generelle prinsipper for mekaniske, kjemiske og biologiske renseteknikker

3c      drøfte aktuelle tiltak forbevaring av natur og miljø og gjøre rede for internasjonaltsamarbeid på miljøområdet   NB! Flyttet fra GK

3d	drøfte former for samarbeid for å oppnå et godt arbeidsmiljø





2.3 Kjemi og fysikk  

Mål 1:	 
Elevene skal kunne utføre forsøk og forklare prinsippene for elektrokjemi 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a    forklare prinsippene for elektrolyse og beskrive noen praktiske bruksområder
        for elektrolyse

1b    utføre forsøk og beregne utfelt stoffmengde og strømforbruk ved elektrolyse

1c    forklare oppbyggingen av spenningsrekka

1d    utføre enkle forsøk og redegjøre for prinsippene for galvanisk element 
        og dets praktiske bruksområder

1e    utføre enkle forsøk med galvanisering, som for eks. forsølving, forkobring, fortinning
        eller forsinking 

1f    utføre forsøk med korrosjon, beskrive korrosjonsprosessen og vurdere skadevirkninger av
        korrosjon

Mål 2:	 
Elevene skal kunne gjøre rede for radioaktivitet

Hovedmomenter
Elevene skal kunne
	
2a    gjøre rede for radioaktivitet og alfa-, beta- og gammastråling, og radioaktive kilder,
        halveringstid og radioaktive doser

2b    beskrive fusjon, fisjon, ulike typer stråling og bakgrunnsstråling og praktisk bruk
        av radioaktive isotoper

2c    måle radioaktivitet i forbindelse med arbeidet 


Mål 3:	 
Elevene skal kunne beskrive og gjøre enkle forsøk med diffusjon og osmose       

Hovedmomenter
Elevene skal kunne
	
3a    beskrive, utføre og rapportere enkle forsøk med diffusjon i gass eller veske

3b    beskrive, utføre og rapportere forsøk med osmose 



2.4	Prosessteknikk - drift

Mål 1
Elevene skal kunne lese og tolke prosessflytskjemaer, kunne forklare hvordan måle-, styrings- og reguleringsutstyr fungerer og kunne bruke dette utstyret. De skal kunne vurdere hvilke tiltak som må utføres i ulike prosessforhold

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	drøfte prinsippene for vanlige pneumatiske og elektroniske enhetssignaler, instrumentkoder og symboler

1b	forklare bakgrunnen for ulik dimensjonering av aktuatorer, kunne ta hensyn til strømnings-, fjær- og friksjonskrefter ved beregning av dimensjonering av aktuatorer og forklare bakgunnen for dimensjoneringen

1c	drøfte måleprinsippene for mengde, temperatur, trykk, nivå og analyse

1d	vurdere hensikten med og forklare virkemåten for relevant måle-, styrings- og reguleringsutstyr ut fra et aktuelt prosessflyt-skjema

1e	forklare prinsipielle forskjeller på proporsjonal- , proporsjonal/integral- og proporsjonal/integral/derivatregulatorer

1f	forklare prinsippene for og kunne bruke reguleringssløyfer, forholds-, kaskade- og delt områderegulering (splitrangekontrollere)

1g	gjøre rede for relevante forriglings- og alarmsystemer og nødavstengnings-prosedyrer, og kunne forklare hvordan prosessen eller deler av prosessen startes opp etter en nødstans

1h	vurdere miljømessige konsekvenser ved feiloperasjoner på måle-, styrings- og reguleringsutstyr

1i	lese, forstå og bruke fagterminolog i forbindelse med måle- og reguleringsteknikk


Mål 2
Elevene skal kunne bruke utstyr for automatisk prosesskontroll og kunne foreta manuell prosesskontroll. Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan prosessflytskjemaer brukes  i prosesskontroll

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	forklare vanlige prinsipper for skjermbaserte systemer i forbindelse med inn- og utgangssignalene i prosessen og prinsippene for programmerbar logisk styring (PLS)

2b	forklare styring av ulike prosessanlegg, som destillasjons-, varmevekslings- og pumpeanlegg

2c	anvende aktuelle simuleringsprogrammer i arbeidet 

Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan en bedrifts prosessteknikk, valg av råvarer og produksjonsmåte, påvirker bedriftens økonomi og sluttproduktets kvalitet. De skal kunne gjøre rede for ulike forhold som kan føre til forstyrrelser i produksjonsprosessen

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	forklare hvordan en bedrift dokumenterer  sitt kvalitetssikringsprogram i forbindelse med produksjon, produkt- og utslippskontroll

3b	gjøre rede for hvordan endringer i masse- og energibalanser og uønskede forhold kan påvirke prosessen

3c	gjøre rede for tiltak som kan gjennomføres for å redusere forstyrrelser i prosessen

3d      redegjøre for økonomi og sikkerhet i forbindelse med alternative tekniske problem-
          løsninger i en prosess 


Mål 4
Elevene skal kunne forklare prosessapparaturenes konstruksjon og virkemåte. De skal kunne vurdere apparaturenes logiske sammenkoplinger på prosessflytskjema og hvordan de ulike apparaturene danner en helhet i prosessen. De skal forklare ulike former for sikkerhetsrutiner i forbindelse med drifts-, revisjons- og vedlikeholdsarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	gjøre rede for oppbygging av enhetsoperasjoner der f.eks. destillasjonstårn, absorbsjonstårn, reaktorer og varmevekslere inngår som en helhet

4b	forklare apparaturenes virkemåte ved kjemiske og fysiske reaksjoner

4c	beregne mediets oppholdstid og strømningshastighet i prosessutstyret

4d	beregne forandringer i strømningshastighet ved groing i prosessutstyr og strømningsrør og kunne påvise forandringer ved hjelp av statistikk

4e	beregne energi-, varme- og fordampnings- og entalpiverdier for mediene i aktuelt prosessutstyr

4f      beregne masse- og molvektsbalanser i forbindelse med kjemiske reaksjoner i
          apparater og enhetsoperasjoner

4g	gjøre rede for og beregne hvordan endringer i aggregattilstander påvirker apparatene i prosessen ved forandringer i trykk og/eller temperatur

4h	drøfte tiltak for å forbedre produktkvaliteten i en enhetsoperasjon 

4i	foreta statistiske beregninger for å lage en historikk over variasjoner i material- og energibruk for kortere tidsintervaller

4j	sette opp og forklare et prosessflytskjema

4k	med utgangspunkt i et aktuelt prosessflytskjema  kunne drøfte relevante sikkerhets-messige tiltak på prosessapparatur 

4l	gjøre rede for klargjøringsrutiner for prosessapparaturen og kjenne konsekvenser for sikkerhet og miljø ved brudd på rutinene

4m     gjøre rede for hensikten med merking av helse- og brannfarlige stoffer, for brann- og eksplosjonsfare og for regler på området

4n      gjøre rede for påbud om verneutstyr, og kunne bruke slikt utstyr


Mål 5
Elevene skal kunne forklare konstruksjon og virkemåte for hovedgruppene av roterende utstyr og ulike sikkerhetsrutiner ved drift og klargjøring for revisjons- og vedlikeholds-arbeider

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	gjøre rede for konstruksjon og virkemåte til vifter, pumper, turbiner og kompressorer

5b	gjøre rede for hvordan roterende utstyr overvåkes og betjenes ved drift 

5c      gjøre rede for klargjøringsrutiner for roterende utstyr og begrunne rutinene med hensyn
          til sikkerhet og miljø

5d	samarbeide med ulike faggrupper i forbindelse med klargjøring av utstyr

5e	foreta statistiske beregninger av variasjoner i driftsparametre for roterende utstyr som ledd i kvalitetsarbeidet


2.5	Prosessteknikk - vedlikehold 

Mål 1
Elevene skal kunne arbeide etter gjeldende sikkerhetkrav med laboratorie- og prosess-utstyr ved kjemiske og fysiske analyser. De skal kunne gjennomføre forsøk med elektroutstyr og kunne foreta prosess-simuleringer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	foreta pH-målinger og titreringsanalyser i forbindelse med nøytralisering

1b	beregne utslipp av syrer og lut på grunnlag av pH-verdier

1c	utføre forsøk med viskositetsanalyser, stivne- og flammepunkter

1d	utføre målinger av korrosjon og korrosive miljøer ved hjelp av elektronisk utstyr

1e	utføre knuse-, sikte- og filtreringsanalyser

1f	utføre arbeid i laboratorier og prosesshaller i tråd med gjeldende sikkerhetsregler og forskrifter 

1g	utføre start-, drift- og stopprutiner for roterende og fortrengende utstyr som vifter, pumper og kompressorer ved klargjøring for vedlikeholdsarbeider og vedlikehold

1h	bruke hjelpeutstyr for luft- og damptilførsel

1i	forklare hvordan utstyr klargjøres for drift og vedlikehold

1j       drøfte hensikten med bruk av arbeidstillatelser 

1k	beregne arbeid, varme, termodynamikk og varmekapasitet ved ulike forsøk

1l	utføre enkle forsøk med pilotanlegg for varmeveksling, pumper, kompressorer og eventuell annen apparatur, og kunne skrive rapport om forsøkene

1m	operere reguleringssløyfer i sammenheng med betjening av pilotanlegg

1n	anvende tilgjengelig informasjonsteknologi etter et enkelt PLS-system til kontroll av aktuelle pilotanlegg dersom slikt utstyr finnes

1o	anvende aktuelle simuleringsprogrammer i arbeidet


Mål 2
Elevene skal kunne forklare prinsippene for kraftoverføring ved hjelp av pneumatikk- og hydraulikkutstyr og kunne bruke dette utstyret i drifts- og enhetsoperasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	beregne trykkrefter fra gass og væske mot arealer

2b	bruke gasslovene og Bernoullis prinsipper for å beregne gass- og væskestrøm-ninger og energi-, trykk- og høydenivåer

2c	bruke Pascals prinsipper for å beregne hydrauliske krefter 

2d	forklare forskjellen på pneumatisk og hydraulisk driftsutstyr

2e	forklare pneumatiske og hydrauliske arbeidselementer slik som pådragsorganer, hoved- og styreventiler med tilhørende utstyr som følere og energitilførsler

2f	bruke utstyr for pneumatikk og hydraulikk og kunne utføre relevante start-, drifts- og stopprutiner på utstyret








Mål 3
Elevene skal kunne begrunne valg av materialkvaliteter til prosessutstyret med tanke på trykk-, temperatur- og miljøpåvirkning 

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	forklare hvorfor prosessutstyrets driftsmiljø, bl.a. trykk, temperatur, erosjon og korrosjon, må vurderes i forbindelse med valg av materialer 

3b	begrunne valg av materialklasser for prosessutstyr og ta hensyn til  påvirkninger konstruksjonsmaterialene utsettes for 

3c	drøfte design av prosessutstyr i forhold til funksjon, økonomi og sikkerhet

3d	gjøre rede for materialeteknologiens betydning for utviklingen av konstruksjonsmaterialer til prosessutstyret som støpejern, stål, legeringer og plastmaterialer

3e	forklare hensikten med mekaniske sikkerhetsventiler for dobbeltsikring av prosessutstyret
3f 	forklare bruk av prosessflytskjemaer for avblinding av prosessutstyr ved vedlikeholdsarbeid


Mål 4
Eleven skal kunne gjøre forsøk med og forklare hvordan elektrisk utstyr og startapparater fungerer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	forklare hvordan prinsippene for elektrodynamikk og magnetisme anvendes

4b	gjøre rede for elektrisk feltstyrke og arbeid i elektriske felt, og kunne bruke teorien i arbeidet

4c	koble opp og forklare hvordan kondensatorer, spoler og transformatorer fungerer

4d	forklare de prinsipielle forskjellene på like- og vekselstrøm

4e	beregne arbeid, energi og effekt på elektrisk utstyr

4f	gjøre forsøk med og forklare hvordan elektromotorer og generatorer fungerer og  hvordan den elektriske koblingen påvirker motorens dreieretning

4g      gjøre rede forbruk av turtallsregulerte roterende motorer og vurdere deres økonomi og funksjon

4h	gjøre forsøk med og  forklare virkemåten til og hensikten med bimetallreleer og motorvernbrytere

4i	gjøre rede for gjeldende forskrifter for sikkerhet og drift av elektrisk utstyr 

4j	vurdere og begrunne valg av startmetode for kortslutningsmotorer med ulik belastning i start- og driftsfase og utføre praktiske forsøk

4k	gjøre rede for og vurdere klargjøringsrutiner for drift og vedlikehold av elektrisk utstyr og startapparater


Mål 5
Elevene skal kunne forklare hvordan roterende utstyr fungerer og opereres ved start, drift og stopp

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	forklare hvordan pumpe-, vifte-, kompressor- og turbinutstyr klargjøres og sikres for drift- og vedlikehold

5b      gjøre rede for hvordan roterende utstyr overvåkes og betjenes ved vedlikehold

5c	uttrykke helhetlig forståelse for drift- og vedlikeholdsrutiner i en bedrift

5d	bruke prosessflytskjemaer som hjelpemiddel ved problemløsning



























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 kjemiske prosessfag

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75
Kroppsøving
75


Studieretningsfag

Bransjelære
112
Kjemi og fysikk
75
Prosessteknikk - drift
411
Prosessteknikk - vedlikehold
336


Valgfag
75


Til sammen
1309




1.2	Moduler i videregående kurs I kjemiske prosessfag

Fag
Moduler

Årstimer

Bransjelære
Modul 1:  Alle mål i faget.
112
Kjemi og fysikk
Modul 2:  Alle mål ifaget
75
Prosessteknikk - drift
Modul 3:  Mål 1, 2 og 3 
261

Modul 4:  Mål 4 og 5.
150
Prosessteknikk - vedlikehold
Modul 5:  Mål 1.
112

Modul 6:  Mål 2 og 3.
112

Modul 7:  Mål 4 og 5.
112

Merknad til vedlegg 1
Minst halvparten av undervisningen bør gjennomføres i form av tverfaglige praktiske oppgaver

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. 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 kjemiske prosessfag.


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 kjemiske prosessfag:

	Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i 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 og muntlig.
				I felles allmenne fag: 	se den enkelte læreplan.

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

