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Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Læreplanverket består av to deler:
 
	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 grafisk produksjon.


Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4. 
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Kapittel 1:	Generell informasjon


Innledning

Fagene innen grafisk produksjon har lange, historiske røtter. Serigrafi, også kalt silketrykk og sjablontrykk, er uten tvil den eldste trykkmetoden som finnes. Det sies at det finnes sjablontrykk som er 20 000 år gamle flere steder i verden. Disse ble utført ved at hånden ble holdt mot en fjellvegg. Ved å blåse farge over hånden, kunne en gjøre et avtrykk av den. Den første navngitte bokbinder i Norge er Caspar bokbinder. Med ham startet bokbinding som fritt yrke i Trondheim i 1520-årene. Da boktrykkerkunsten kom til Norge i 1643, hadde Europa hatt trykkerier i omkring 200 år.  På midten av 1400-tallet gjorde Johan Gutenberg en epokegjørende oppfinnelse; Løse bokstaver eller typer ble satt sammen til ord og linjer, trykket, tatt fra hverandre, og ble deretter brukt på nytt. Denne teknikken holdt seg i hele 500 år. På 1800-tallet oppdaget Allois Senefelder fram til den litografiske trykkmetoden, også kalt off-set som i dag er den mest utbredte trykkmetoden. Kartonasjeindustrien er en adskillig yngre, serviceorientert industrigren som hovedsakelig produserer grafiske emballasjeprodukter for små og store kunder i inn- og utland. Denne industrien benytter hovedsakelig flexografisk trykkmetode i produksjonen.

Felles for utviklingen innen disse fagområdene er en økende digitalisering av produksjonsprosessen som medfører nye krav til fagarbeidernes kompetanse. Bransjen er i kontinuerlig utvikling. Nye produkter og tjenester oppstår som følge av sammensmeltningen av tidligere adskilte medier, også kalt konvergens. Kundene ønsker ofte sammensatte produkter der både publisering mot trykte og elektroniske medier inngår i oppdraget.

VK1 Grafisk produksjon omhandler felles kompetanseområder for fag rettet mot mangfoldiggjøring og ferdiggjøring av trykte medier og grafisk emballasje.
Det faglige innholdet er sammensatt slik at elevene får et bredt utgangspunkt for videre utdannings- og yrkesvalg. Kurset er bygget opp av felles allmenne fag og fem studieretningsfag:

Grafisk bransje og marked
omhandler i hovedsak de grafiske fag, deres historie, utvikling, markedsområder, kundebehanling og verdiskaping.

IKT og digitale verktøy
omhandler bruk av datateknologi som verktøy i grafisk produksjon.

Produkter, materialer og miljø
omhandler i hovedsak de ulike grafiske produktgruppers særlige egenskaper og bruksområder. Det legges vekt på ulike materialers betydning for ulike produksjoner og produksjonsmåter, og at det opparbeides en bevisst holdning til sikkerhet og helse og miljø.
 
Metoder og teknikker for trykk, innbinding og ferdiggjøring
omhandler aktuelle teknikker, produksjonsmetoder og maskiner innenfor området trykk, innbinding, ferdiggjøring og grafisk emballasje.
Maskiner, produksjon og kvalitet
omhandler bruk av maskiner til produksjon av trykksaker og grafisk emballasje.


Grafiske produksjonsfag passer for elever som

§	er opptatt av framstilling av grafiske produkter gjennom selvstendig arbeid og arbeid i nært samspill med kunder og annen fagkompetanse knyttet til medier og kommunikasjon

§	ønsker et teknisk og praktisk rettet yrke som gir mange utfordringer og muligheter

§	ønsker et grunnlag for videre opplæring og utdanning på høyskolenivå med bakgrunn i fagkompetanse og yrkespraksis.  

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I grafisk produksjon må søkeren normalt ha bestått grunnkurs medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I grafisk produksjon er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I grafisk produksjon 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 fullførte moduler, fag eller deler av fag.

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. 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 planlegge, produsere og vurdere ulike trykte produkter

	kunne betjene og anvende noen av de vanligste maskiner, utstyr, verktøy og materialer som brukes i grafisk produksjon


	ha utviklet produktkunnskaper og kunne kontrollere produktkvalitet mot oppsatte mål og standarder


	kunne rengjøre, vedlikeholde og ta vare på maskiner og utstyr


	kunne bruke aktuell teknologi i datastyring av produksjonsprosesser


	kjenne til formål og bruksområder for ulike trykte produkter og de produksjonsmessige forutsetninger som ligger til grunn for disse produktene


	kunne bruke grunnleggende fagterminologi på tvers av faggrensene


	kunne beskrive ulike yrkesfunksjoner i grafisk produksjon


	kunne etterleve yrkesetiske normer 


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


	kunne behandle materialer, kjemikalier og avfall på en måte som ikke forurenser det indre eller ytre miljø


	ha utviklet vurderingsevne gjennom analyse og refleksjon av egne og andres kunnskaper, ferdigheter og holdninger


	ha utviklet sine praktiske ferdigheter ved framstilling av grafiske produkter, ved problemløsning og ved vurdering av eget arbeid


	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig og samarbeide innen beslektede fagområder


	kunne handle i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser om offentliggjøring som regulerer medienes virksomhet




2.2	Grafisk bransje og marked


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de grafiske fagenes historie, utvikling og egenart

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive de grafiske fagene generelt, og fagene innen grafisk produksjon spesielt 

1b	kunne sette fagene og deres samfunnsmessige betydning inn i en historisk sammenheng

1c	være orientert om markedsmessige og teknologiske utviklingstrekk i grafisk produksjon
	
1d	ha kjennskap til arbeidsmåter og produksjonsprinsipper for de grafiske fag- og arbeidsområdene som ikke inngår i denne læreplanen

1e	kunne bruke fagterminologi som er felles for grafiske fag, og kunne samarbeide over faggrenser
	
1f	ha kunnskap om anvendelse av etiske og estetiske normer for utforming av grafiske produkter


	


Mål 2
Elevene skal ha oversikt over  produksjons- og markedsområdene innen grafisk produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til bransjens ulike produksjonsområder

2b	kunne definere kunder og kjenne til de vanligste kundegruppene og markedsområdene
	
2c	ha kunnskap om god kundebehandling









Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om økonomi og verdiskaping i grafisk produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal


3a	kunne foreta kalkulasjon av ulike produkter

3b	kunne gjøre rede for ulike grafiske produkters betydning for kunde og marked

3c	ha utviklet forståelse for materialenes verdi og kunne utnytte materialene på en økonomisk forsvarlig måte

3d	kunne behandle og vedlikeholde maskiner og utstyr på en måte som sikrer stabil drift og beregnet levetid




Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om organisasjoner, plikter og rettigheter i arbeidslivet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene i arbeidslivet generelt, og i grafisk bransje 

4b	kjenne til de viktigste lover og avtaler i arbeidslivet

4c	kunne etterleve yrkesetiske normer i grafisk produksjon

















2.3       IKT og  digitale verktøy

Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om, og kunne bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi som verktøy i grafisk produksjon


Hovedmomenter

Elevene skal:

1a	ha grunnleggende kunnskaper om bruk av operativsystemer som er grunnlag for styringsprosesser i grafisk produksjon

1b	ha kunnskaper om ulike filformater 

1c	kjenne til oppbygning og virkemåte i et nettverk

1d	ha grunnleggende kunnskaper om oppbygning og bruk av database
	i grafisk produksjon og distribusjon

1e	kunne utføre enkel tekst og bildebehandling ved bruk av aktuell programvare

1f	kjenne til prinsipper og teknologi knyttet til fargestyring 

1g	kjenne til prinsipper for digital arbeidsflyt 

	 











 
	
	





2.4	Produkter, materialer og miljø


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om ulike grafiske produktgruppers særlige egenskaper og bruksområder

Hovedmomenter
Elevene skal	

1a	kunne beskrive ulike produkter som blir brukt til publisering, informasjonstjenester og
	kulturformidling

1b	kunne beskrive ulike produkter som blir brukt til reklame, dekor og utstilling

1c	kunne beskrive ulike forretningstrykksaker

1d	kunne beskrive ulike produkter som blir brukt til grafisk emballasje 





Mål 2
Elevene skal ha kunnskap om materialer som benyttes i grafisk produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	  ha grunnleggende kunnskap om egenskaper, fremstillingsmåte, hovedbestanddeler og   bruksområder for ulike trykkmaterialer 

2b	  ha grunnleggende kunnskap om egenskaper, fremstillingsmåte, hovedbestanddeler og  bruksområder for ulike typer trykkfarger, fuktemidler og tilsetningstoffer til forskjellige trykkmetoder og produkter

2c	ha grunnleggende kunnskaper om ulike materialer til innbinding og ferdiggjøring 












Mål 3
Elevene skal kunne følge aktuelle lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne velge vaskemidler og kjemikalier ut fra helsemessige og produksjonsmessige kriterier

3b	kunne velge trykkfarger ut fra helsemessige og produksjonsmessige kriterier

3c	kunne gjenkjenne merking av helsefarlige og brannfarlige stoff og behandle disse forskriftsmessig 

3d	kunne bruke HMS-datablader og gjøre rede for hva et stoffkartotek er

3e	kjenne til ISO-sertifisering og kunne gjøre rede for hva det innebærer

3f 	kunne velge og bruke nødvendig verneutstyr

3g	kunne behandle avfall forskiftsmessig, utføre kildesortering og kjenne til resirkulering



























2.5		Metoder og teknikker for trykk, innbinding og ferdiggjøring

Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle trykkmetoder og maskiner til trykking av ulike grafiske produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for prinsippene for offsettrykk, høytrykk, dyptrykk, serigrafi, flexografi og digitaltrykk og kunne begrunne fordeler og ulemper ved de ulike trykkmetodene 

1b	kunne forklare offsettrykkmetoden, gjøre rede for trykkformens og trykkverkets oppbygging og virkemåte og kunne beskrive ulike typer offsetmaskiner

1c	kunne forklare den flexografiske trykkmetode,  gjøre rede for trykkformens og trykkverkets oppbygging og virkemåte, og kunne beskrive ulike typer flexotrykkmaskiner 

1d	kunne forklare den serigrafiske trykkmetode, gjøre rede for trykkformens oppbygging og virkemåte 

1e	kunne forklare digitaltrykking, og kunne beskrive de vanligste digitale trykkteknologier

1f     	kunne  begrunne nødvendigheten av etterbehandling som lakkering og laminering 




Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle metoder og maskiner til innbinding og ferdiggjøring av ulike grafiske produkter

Hovedmomenter
Elevene skal


2a	kunne forklare ulike utskytningmetoder ut fra valg av maskiner for trykk og ferdiggjøring 

2b	kunne gjøre rede for produksjonsmetodene for omslag, perm (bind) og smussomslag

2c     kunne gjøre rede for prinsippene ved planskjæring, og kunne beskrive oppbygging og
	virkemåte for en planskjæremaskin

2d     kunne forklare prinsippene ved maskinfalsing	

2e	kunne gjøre rede for prinsippene og hovedelementene ved ryggstifting 

2f	kunne gjøre rede for prinsippene og hovedelementer ved klebebinding 

2g	kunne gjøre rede for prinsippene og hovedelementene ved maskininnbinding av ulike typer løsbind 

2h	kunne gjøre rede for trådhefting, omslagsforedling, forgylling og preging

2i	kunne beskrive andre aktuelle metoder for etterbehandling.




Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle ferdigjøringsmetoder og maskiner til framstilling av grafisk emballasje

Hovedmomenter
Elevene skal


3a	kunne gjøre rede for prinsippene for og hovedelementene ved bearbeiding av plast og laminatprodukter 

3b	kunne gjøre rede for prinsippene for og hovedelementene ved bearbeiding av konvolutt, papirpose, og papirsekkprodukter 

3c	kunne gjøre rede for prinsippene og hovedelementene ved bearbeiding av bølgepapp, massivpapp og kartong 

3d	kunne gjøre rede for prinsippene og hovedelementene ved bearbeiding av væskekartong 
















2.6		Maskiner, produksjon og kvalitet

Mål 1
Elevene skal kunne utføre trykking i en og flere farger på aktuelle trykkmaskiner etter produksjonsordre

Hovedmomenter
Elevene skal

1a     	kunne sette opp en produksjonsordre og lage en plan for produksjonen med utgangspunkt i et gitt trykkoppdrag,

1b     	kunne følge og vurdere oppsatte sikkerhetsregler for bruk av aktuelle trykkmaskiner.     

1c     	kunne fremstille aktuelle trykkformer

1d    	kunne blande spesialfarger etter PMS-systemet

1e    	kunne tilrettelegge for trykking, velge maskin, verktøy, måleinstrumenter, trykkformer, nødvendige materialer og hjelpemidler og begrunne sine valg

1f    	kunne klargjøre, legge inn trykkform, stille inn, betjene og utføre trykking  på aktuelle 
        	trykkmaskiner



Mål 2
Elevene skal kunne utføre innbinding og ferdiggjøring på aktuelle maskiner etter produksjonsordre

Hovedmomenter
Elevene skal

2a    	kunne velge produksjonsmetode for innbinding eller ferdiggjøring, sette opp en  produksjonsordre for den valgte metode og lage en plan for produksjonen med utgangspunkt i et gitt oppdrag

2b   	kunne vurdere faremomenter og følge oppsatte sikkerhetsregler for bruk av aktuelle maskiner og utstyr

2c   	kunne klarstille flatskjæremaskin og utføre enkel skjæring, manuelt og ved programmering        	

2d   	kunne klarstille og utføre falsing i ett og to strøk på falsemaskin

2e    	kunne forklare prinsippene for arksamling, samling i innstikk og opptaking i arkfølge, og kunne bruke aktuelle maskiner til dette

2f   	kunne utføre klebebinding eller ryggstifting på aktuelle maskiner

2g    		kunne utføre aktuelle tilleggsoppgaver og etterbehandling av grafiske produkter 



Mål 3
Elevene skal kunne rengjøre og vedlikeholde aktuelle maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utforme rutiner for, og utføre nødvendig renhold av aktuelle maskiner og utstyr 

3b	kunne utføre nødvendig vedlikehold av aktuelle maskiner og utstyr



Mål 4
Elevene skal kunne sette grunninnstillinger for og utføre nødvendige justeringer på aktuelle maskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne innstille, justere og kontrollere fargeverk i aktuelle trykkmaskiner 

4b	kunne sette grunninnstillinger for trykkavvikling i aktuelle trykkverk

4c	kunne innstille, justere og kontrollere transporten av trykkmaterialet 



Mål 5
Elevene skal kunne vurdere kvalitet i grafisk produksjon

5a    	kunne vurdere kvalitet etter eget skjønn

5b	kunne utføre kvalitetskontroll etter fastsatte mål og rette feil under produksjonen

5c	kunne redegjøre for kvalitetsbegrepet og hensikt med kvalitetsikring og kvalitetsikringssystemer

5d	kjenne til metoder for fastsetting av kvalitetsstandarder




2.7	Prosjektarbeid


Mål 1
Elevene skal kunne gjennomføre et fordypningsarbeid med tilknytning til ett eller flere lærefag som opplæringen kan føre fram til. Arbeidet skal skje i samarbeid med lokalt arbeidsliv, der det er mulig 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	lage plan for arbeidet 

1b	kunne vise hvordan ett eller flere studieretningsfag anvendes i arbeidet 

1c	kunne vurdere arbeidet mht prosess, produkt og egen innsats

1d	presentere og vurdere resultatet av arbeidet




























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 grafisk produksjon

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


Studieretningsfag

Bransje og marked
75
IKT og digitale verktøy
75
Produkter, materialer og miljø
112
Metoder og teknikker for trykk, innbinding og ferdiggjøring
150
Produksjon, maskin og kvalitet
335
Prosjektarbeid
187


Valgfag
75


Til sammen
1309    

1.2	Moduler i videregående kurs I grafisk produksjon

Fag
Moduler
Årstimer
Bransje og marked
Modul 1: Alle mål i faget
75
IKT og digitale verktøy
Modul 2: Mål 1
75
Produkter, materialer og miljø
Modul 3: Alle mål i faget
112
Metoder og teknikker for trykk, innbinding og ferdiggjøring
Modul 4: Mål 1 
Modul 5: Mål 2 og 3
75
75
Maskiner, produksjon og kvalitet
Modul 6: Alle mål i faget 
335
Prosjektarbeid
Modul 7: Mål 1
187



Tilsammen

     934

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

*	Samiske elever har individuell rett til opplæring i samisk jf Opplæringslova §6-3
**	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 grafisk produksjon.

Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.

Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.

Elevenes arbeidsprosesser og arbeidsprodukter gjennom året dokumenteres i en arbeidsmappe. Dokumentasjon fra denne mappen skal utgjøre en del av grunnlaget for termin- og standpunktkarakterene.


Eksamen i studieretningsfag
Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 

Eksamen i allmenne fag

Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.	
		
Eksamensform

I studieretningsfag:
Eksamen skal være en individuell praktisk og skriftlig eksamen med en  forberedelsesdel. Selve eksamen består av en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Eksempler fra arbeidsmappen kan brukes som utgangspunkt for eksamen.

I felles allmenne fag: Se læreplanen for det enkelte fag

Privatisteksamen

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

 





