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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) arbeidsmaskiner.


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, 30. mars 1995.
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6
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Med arbeidsmaskiner menes de mest vanlige maskiner som brukes i anleggsbransjen og basismaskiner som benyttes i landbruket. Disse maskinene har gjennomgått en rivende utvikling de siste tiårene.
 
I 1950-årene bestod maskinparken av få og enkle maskiner. I dag er den teknisk komplisert, meget stor og kostbar. En betydelig mengde traktorer er nå i bruk i landbruket og anleggsbransjen har ett stort antall anleggsmaskiner fra 1 - 100 tonn og i tillegg kommer mye utstyr til maskinene. Større krav til effektivitet, driftssikkerhet, brukervennlighet og arbeidssikkerhet sammen med nye produksjonsmetoder har bidratt til denne utviklingen.

Den store spennvidden som vi finner i mekaniseringen innenfor landbruks- og anleggsmaskin-bransjen, vil kreve samarbeid med andre fagfolk. Gjensidig forståelse og respekt for 
ulike mennesker og faggrupper er derfor nødvendig.

Videregående kurs I arbeidsmaskiner bygger på grunnkurs mekaniske fag. Det erfaringsgrunnlaget som grunnkurset gir med hensyn til bruk av materialer, verktøy, måleutstyr og verktøymaskiner, vil danne grunnlaget for opplæringen som gis i videregående kurs I arbeidsmaskiner. Kunnskaper om komponenter og systemer er vektlagt i opplæringen.

Opplæringen på VKI arbeidsmaskiner er en begynnende spesialisering innen reparatørfagene. Det kreves kunnskaper om konstruksjon, virkemåte og vedlikehold for de mest brukte arbeidsmaskiner og utstyr.. Dette medfører en grundig og allsidig opplæring, som fører fram til et yrke med store variasjoner og mange utfordringer om nye arbeidsmetoder..

Opplæringen legger vekt på praktiske og teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter elevene i stand til å planlegge, gjennomføre og kontrollere arbeidet i tråd med det behovet brukerene har, samfunnets prioriteringer og i henhold til gjeldende lover og regler. Elevene lærer også å ta hensyn til miljøvern i sitt praktiske arbeid.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I arbeidsmaskiner må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I arbeidsmaskiner er normalt 1-årig. 


1.4	Innhold

Videregående kurs I arbeidsmaskiner 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 videregående 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 yrkes-kompetanse, 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 kunnskaper om konstruksjons- og virkemåte for de meste brukte arbeidsmaskiner og utstyr

	kjenne til gangen i et vedlikeholds- og reparasjonsarbeid for arbeidsmaskiner og utstyr

	ha kunnskaper om sammensetning og egenskaper til de materialene son nyttes i fagene

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på maskiner, verktøy og utstyr på en sikker og økonomisk forsvarlig måte

	kunne utføre arbeid nøyaktig og ha vilje til å ta aktivt del i systematisk kvalitetssikring 

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	ha bevisst holdning til og kunnskaper om arbeidsmetoder og hjelpemidlers påvirkning på natur og miljø

	kjenne til og etterleve lover og forskrifter som gjelder for faget

	kjenne fagenes historie, tradisjon og egenart

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

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan arbeide og utvikle seg videre i faget

	kunne ta ansvar for egen læring og vise evne til omstilling

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger samtidig som de skal ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, religion eller politisk oppfatning

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne ivareta sikkerheten for seg selv og andre

	kunne yte god service overfor kunder


2.2	Bransjelære


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan et verksted for arbeidsmaskiner skal organiseres og drives 

Hovedmomenter
Elevene skal

1e	kunne sette opp framdriftsplan for arbeidsoppgaver inkl. planlegging, gjennomføring og ferdigstilling og kunne følge planen og ha kjennskap til elementer som kan ha betydning for justering av framdriftsplanen

1b	kunne føre arbeidsordrer og delebestillinger

1c	kunne bruke instruksjons-, dele- og verkstedhåndbøker

1d	kjenne til datasystemer for verkstedadministrasjon, delehåndtering og reparasjonsinformasjon

1e	kjenne de rutiner som er nødvendige for å kunne utføre en god jobb overfor kundene


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til internkontroll, offentlig forvaltning, lover og forskrifter som berører verksteddriften. Elevene skal i sitt praktiske arbeid kunne ta hensyn til natur og miljø og vise vilje og evne til å verne seg og andre mot skader og ulykker. 
De skal medvirke aktivt til en positiv utvikling og et godt miljø og kjenne fagets historie

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hovedtrekkene og finne fram i nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som omhandler arbeidsmaskinene

2b	kjenne til organisasjoner som er viktige for fagområdet

2c	kunne ta ansvar for natur og miljø i praktisk arbeid

2d	kjenne til faremomenter ved lagring og bruk av ulike materialer og stoffer og hvilke vernetiltak som er nødvendige

2f	ha kunnskaper om vanlige årsaker til ulykker og helseskader, kunne foreslå forebyggende tiltak og ta ansvar for egne handlinger som virker inn på arbeidsmiljøet og omgivelsene

2g	kjenne hovedtrekkene og finne fram til gjeldende lover og regler som omhandler arbeidsmiljøet

2h	delta aktivt i vernearbeid

2i	ha kunnskap om hvordan miljøfarlige produkter skal oppbevares og hvor de skal leveres

2j	ha kjennskap til den offentlige forvaltning som berører verksteders virksomhet

2k	kunne foreslå tiltak som har betydning for et sosialt miljø og som fremmer likestilling og kjenne fagets historie

2l	ha grunnleggende kunnskaper om brannvern og førstehjelp



2.3	Arbeidsmaskiner


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til konstruksjon og virkemåte for de mest vanlige maskin-typer, arbeidsredskaper og utstyr som anvendes i anleggsbransjen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til konstruksjon, virkemåte og maskinstørrelser for anleggsmaskiner beregnet for 
	- masseforflytting 
	- graving
	- planering
	- fjellboring
	- knusing og sortering

1b	kjenne til konstruksjon og virkemåte for arbeidsredskaper og utstyr som de enkelte anleggsmaskinene kan utstyres med

1c	kjenne til konstruksjon og virkemåte på koblinger for arbeidsredskaper og utstyr

1d	kjenne til konstruksjon og virkemåte for annet utstyr i anleggsbransjen som f.eks kompressorer, håndholdt boreutstyr og generatorer



Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til konstruksjon og virkemåte for de mest vanlige maskintyper og redskaper i landbruket

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til konstruksjon og virkemåte for basismaskinene i landbruket som 
	- ulike typer traktorer
	- redskapsbærere
	- skogsmaskiner 
	- høstemaskiner
	- andre terrenggående maskiner

2b	kjenne til konstruksjon og virkemåte for utstyr og redskaper som brukes i landbruket

2c	kjenne til konstruksjon, virkemåte og standarder for redskaps- og utstyrskoblinger


Mål 3
Elevene skal ha innsikt i forhold som har betydning for stabilitet og andre faktorer som ved praktisk bruk av maskinene kan innebære sikkerhetsrisiko. Elevene skal kunne gjøre rede for elementære sikkerhetsregler for maskiner, redskap og utstyr og kjenne til hvilke regler og forskrifter som gjelder

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til faktorer som har betydning for stabiliteten ved påbygg, oppstilling og kjøring og når redskap og utstyr er tilkoblet maskinene

3b	kjenne til de mest alminnelige sikkerhetsreglene som gjelder i faget, som f. eks sikring av fører

3c	kjenne til hvilke spesifikke lover og forskrifter som gjelder for den enkelte arbeids-maskin, utstyr og redskap og eventuelt for grupper av slike

3d	ha kunnskaper om flytting og betjening av maskiner og utstyr for reparasjon

3e	kunne betjene utstyret med tanke på funksjonsprøving i forbindelse med justeringer og
	reparasjoner i den grad det er mulig




2.4	Maskinkomponenter


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av aktuelle motortyper som benyttes i arbeidsmaskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til motortekniske begreper og kunne utføre beregninger av ytelse, turtall, dreiemoment og virkningsgrad og kunne måle og analysere avgasser 

1b	kunne forklare oppbygging,virkemåte og vedlikehold av
	- motorblokk med sylindere
	- veivsystem med stempler
	- ventilsystemet med register
	- drivstoffsystemer
	- kjølesystemer
	- smøresystemer 
	- luft- og eksossystemer


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte for ulike systemer og komponenter i drivverk som benyttes i arbeidsmaskiner. De skal kunne gjøre rede for aktuelle typer bremser som er integrert i drivverket

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og vedlikehold av
	- aktuelle tørre og våte koblinger 
	- væskekoblinger og dreiemomentomformere
	- synkroniserte og usynkroniserte  manuelle gearkasser
	- overføringsgearkasser og kraftuttak
	- overføringsaksler
	- differensialer
	- sluttdrev, navreduksjoner og hjullagre 
	- tørre og våte skivebremser og trommelbremser
	- styresystemer med hjulgeometri

2b	kjenne til oppbygging, virkemåte og vedlikehold av
	- hydraulisk betjente halvautomatiske og automatiske gearkasser
	- styreclutcher, styrebremser og differentialer på beltemaskiner
	- hydrostatiske transmisjoner 
	- hjul- og dekkutrustning


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av aktuelle  hydraulikk- og pneumatikksystemer som benyttes i arbeidsmaskiner

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av enkle hydraulikksystemer med tank, pumpe, ventiler, sylindre, motorer, rør og slanger

3b	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av
	- grunnleggende hydrauliske styre- og bremsesystem
	- ulike typer luftkompressorer 
	- grunnleggende pneumatiske systemer for utstyrsbetjening og for bremsesystemer

3c	kunne gjøre rede for symboler i henhold til gjeldende standard og kunne lese koblingsskjemaer for hydrauliske og pneumatiske systemer


Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av ulike elektriske systemer som benyttes i arbeidsmaskiner  

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av
	- aktuelle startmotorer
	- ladestrømsanlegg med regulator
	- batterier og aktuelle forbrukerkretser

4b	kjenne til elektroniske varslingssystemer

4c 	kjenne til elektroniske styre- og betjeningssystemer for hydraulikk

4d	kjenne til elektroniske styresystemer for drivstoffinnsprøyting

4e	kunne lese enkle elektriske koblingsskjemaer for aktuelle arbeidsmaskiner



2.5	Reparasjonsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne utføre nødvendig forarbeid før reparasjonsarbeidet starter.
De skal kunne forklare om et oppdrag er gjennomførbart med hensyn til kvalitet, ressursbruk, yrkesetikk og sikkerhet. De skal kunne planlegge et oppdrag og kunne samarbeide godt innbyrdes og med andre yrkesgrupper

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne utføre nødvendig forarbeid som rengjøring, oppstilling og funksjonsprøving og kjenne til aktuelt feilsøkings- og diagnoseringsutstyr

1b	kunne forklare materialbehov, delebehov, utstyr og verktøy som er nødvendig for å kunne utføre et arbeidsoppdrag

1c	kunne utarbeide arbeidsbeskrivelser og arbeidsplaner ved hjelp av tegninger, delekataloger og håndbøker

1d	kunne gjøre rede for om et oppdrag lar seg utføre med hensyn til kvalitet, økonomi, yrketiske hensyn og sikkerhet

1e	kjenne til faglige vurderinger som ligger til grunn for vurdering om en arbeidsmaskin kan repareres ute i felten eller om den må fraktes inn til verksted

1f	kunne gjøre rede for sikkerhet ved arbeid i felten og ved valg av alternative løsninger

1g	kunne foreta nødvendig etterarbeid, justeringer og kontroll

1h	kjenne till feilsøking og diagnostiseringsutstyr og nødvendige hjelpemidler


Mål 2
Elevene skal kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr og kunne behandle ny og brukt olje og andre avfallstoffer på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne foreta periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner på verksted og ute i 		felten på en miljømessig forsvarlig måte

2b	kjenne til konsekvenser og skader som kan påføres naturen ved utslipp av ulike væsker

2c	kjenne til de ulike oljers og væskers spesifikasjoner og deres anvendelsesområder 

2d	kunne behandle oljeprodukter på en slik måte at en unngår forurensninger
2e	kunne analysere brukte filtre for å lokalisere slitasjer i ulike systemer

2f	kjenne til bruken av oljeanalyser


Mål 3
Elevene skal kunne forklare sammensetning av og egenskaper til de materialene som 
benyttes i faget ved nytilvirkning av komponenter og ved reparasjoner. Elevene skal kjenne til de mekaniske påvirkningene, både statisk og dynamisk, som komponenter 
og konstruksjoner kan utsettes for, og kunne ta hensyn til dette i daglig reparasjons-arbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til konstruksjonsmaterialer og øvrige materialer og stoffer som nyttes i faget

3b	kjenne til oppbygging av konstruksjonsmaterialene, og kunne anvende tabeller og standarder som angir aktuelle fysiske og mekaniske egenskaper

3e	kjenne til de mest benyttede metodene for varmebehandling, av f.eks. stål

3f	ha kjennskap til ulike former for korrosjon, kunne utbedre korrosive skader og kunne ta nødvendige forholdsregler for å unngå korrosive angrep

3h	ha kunnskaper om grunnleggende forhold i mekanikken, som f.eks. måleenheter, krefter, momenter, stabilitet, bevegelse, mekanisk energi og kunne vurdere styrkemessige forhold på maskinkomponenter


Mål 4
Elevene skal kunne reparere slitte og brukte deler ved hjelp av forskjellige sammen-
føyningsmetoder. De skal kunne bruke og vedlikeholde ulike typer verktøymaskiner, håndverktøy, spesialverktøy og utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne sveise aktuelle materialer og dimensjoner med normale krav til kvalitet

4b	kunne påsveising av slitestål til konstruksjonsstål

4c	kunne påleggssveising

4d	kunne reparasjonssveising, fuging og lasking av sprukne maskin- og konstruksjonsdeler

4e	kunne bruke de forskjellige loddemetoder


4f	kjenne til og kunne bruke de mest kjente kjemiske metoder for låsing, fastsetting, tetting og liming av maskinelementer

4g	kunne forme, sveise og lodde rør for væsker

4h	kjenne oppbygging og virkemåte, og kunne betjene de mest vanlige typer verktøymaskiner med tilhørende utstyr

4i	kjenne til og kunne anvende håndverktøy, måleverktøy og øvrig utstyr som hører inn under fagområdet




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 arbeidsmaskiner

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2



Studieretningsfag


Bransjelære
75
2
Arbeidsmaskiner
75
2
Maskinkomponenter
522
14
Reparasjonsteknikk
262
7



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

1.2	Moduler i videregående kurs I arbeidsmaskiner

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt
uketimer)
Bransjelære 
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Arbeidsmaskiner
Modul 2: Alle mål i faget.
75
2
Maskinkomponenter
Modul 3: Mål 1
112
3

Modul 4: Mål 2 
112
3

Modul 5: Mål 3
150
4

Modul 6: Mål 4
150
4
Reparasjonsteknikk
Modul 7: Mål 1 og 2
150
4

Modul 8: Mål 3
112
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 organsierte 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 arbeidsmaskiner.


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 studieretningsfag 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.	Eksamensoppgaven 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 arbeidsmaskiner

Studieretningsfag:		Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der studieretningsfagene inngår. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 

Allmennfag:		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.

