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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) børsemaker.


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, 17. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon 


1.1	Innledning

Børsemakerfaget har tradisjoner langt tilbake i tiden. De første vitnesbyrd om planmessig ut-danning i faget kan her i landet spores tilbake til lærekontrakter fra Christiania på 1600-tallet.
Fra håndverksmessig framstilling av hele våpen, har børsemakeryrket etter hvert utviklet seg til å omfatte hovedsaklig reparasjoner av våpen og tilvirking av våpendeler.

Børsemakerfaget er i dag et meget allsidig fag som spenner over flere fagområder som bear-beiding av stål, tre og kunststoffer og framstilling, reparasjon, justering og tilpassing av våpen og våpendeler.

Børsemakerfaget er fortsatt et typisk håndverksfag. Selv om moderne teknologi er tatt i bruk, er fremdeles gammel håndverkstradisjon en viktig del av faget. Det stilles derfor store krav til utøveren når det gjelder bruk av håndverktøy, formsans, nøyaktighet og tålmodighet. 

Børsemakeren vil være en naturlig ressursperson både for lokale jakt- og fiskeforeninger og skytterlag. Det er derfor spesielt viktig at elevene får grundig kjennskap til lover og regler som gjelder for bruk av våpen og ammunisjon (inkludert viltloven og dyrevernloven).

Opplæringen på videregående kurs I skal gi elevene grundige ferdigheter i å bearbeide materialer. Krav til nøyaktighet og kunnskaper om sammenføyning av deler er viktige elementer i opplæringen. Kunnskaper om konsekvenser ved feilvurderinger er en viktig del av opplæringen.
 
1.2	Inntakskrav

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

1.4	Innhold

Videregående kurs I børsemaker 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 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, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan utvikle seg videre innen fagområdet

	kunne utnytte materialer, råstoffer og andre ressurser økonomisk

	kunne rette feil og utføre vedlikehold på et grunnlegende nivå 

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på fagets verktøy og redskaper

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	kunne utøve børsemakeryrket på en samvittighetsfull måte

	kunne utføre reparasjoner og vedlikehold på kundenes våpen på en forskriftsmessig måte

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

	være søkende, utvikle skaperglede, fantasi og kunne vise estetisk sans

	kunne finne egne løsninger på problemer og ha evne til å fremme egne synspunkter

	kunne tilegne seg nye kunnskaper i fagområdet og ta ansvar for egen læring

	kjenne og følge de regler som gjelder for vern av seg selv og andre og kunne ta vare på egen helse gjennom riktig bruk av kroppen under arbeidet

	kjenne til og kunne etterleve lover, regler og forskrifter som gjelder for faget

	ha kunnskaper om etiske normer som gjelder for faget og kunne etterleve disse i praksis

	forstå at feilvurderinger kan få katastrofale følger

	ha kunnskaper og holdninger til natur og miljø lokalt og globalt, og i sin atferd vise at de har forstått og kan behandle og lagre avfall etter gjeldende normer

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt


2.2	Tilvirkningsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne tilvirke, tilpasse, atskille og sette sammen våpendeler ved hjelp av aktuelt verktøy og kunne vise formsans ved bruk av håndverktøy

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ved hjelp av filing kunne bearbeide radier og plane flater

1b  	kunne planere en flate med bruk av skrape

1c	kunne velge riktig verktøy for atskillelse og sammensetning, og kjenne til konsekvensene ved bruk av feil verktøy eller feilaktig bruk av dette

1d	ha kjennskap til graverings- og pregeverktøy

1e	ha kjennskap til framstilling av verktøy som jigger og maler


Mål 2	
Elevene skal kunne bruke aktuelle typer elektrisk- og luftdrevet maskinverktøy og  maskinelementer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold eller produksjon av våpen-deler. Elevene skal kunne nyttiggjøre seg aktuelt verktøy ved tilvirkning av nødvendige hjelpemidler 

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne velge riktige maskinelementer ut fra arbeidstegninger

2b	kunne gjøre rede for bruksområder og funksjon til verktøy og maskinelementer i faget

2c	kunne beregne mål og pasninger etter gjeldende standard

2d	kunne bruke tabeller til å bestemme kilestørrelser, kilespor, gjengeriller, tomme- og metriske gjenger m.v.

2e	kunne vurdere økonomiske konsekvenser ved bruk av standardiserte maskinelementer i forhold til egenproduserte

2f	kunne foreta riktig oppspenning av verktøy i presser med klemjern, riktig innstilling av slaghøyder og frammatingslengder, kunne justere trykk og hastighet og foreta daglig vedlikehold av presser

2g	kunne bruke klippe-, prege-, bøye og formeverktøy og kunne gjøre rede for sikkerhetsanordninger
2h	kunne bygge sammen verktøy for bøying



2.3	Maskinell bearbeiding 


Mål 1
Elevene skal kunne betjene universalfresemaskiner og verktøyfresemaskiner, og velge riktig oppspenningsmetode, skjæreverktøy og skjæredata. Elevene skal foreta daglig vedlikehold av maskinene og utføre dette arbeidet i henhold til de krav som gjelder for sikker betjening

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjøre rede for egg-geometri og skjæredata ved bruk av HS- og hardmetallfreser

1b	kunne gjøre rede for direkte-, indirekte- og vinkeldeling

1c	kunne spenne opp arbeidsstykker i maskinskrustikke, på fresebord, i delehode, på rund-matingsbord og på vinkelskive og kunne nyttiggjøre seg parallellklosser ved oppspenningen

1d	kunne bruke skjæreverktøy som endeplanfreser, pinnefreser, modulfreser, radiusfreser, svalehale- og T-sporfreser, utboringshode m.v.

1e	kunne gjøre rede for numerisk styrte fresemaskiner

1f	kunne gjøre rede for programmering av enkle konturer

1g	ha kjennskap til overføring av program fra PC til NC-styrt fresemaskin

1h	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt verneutstyr


Mål 2
Elevene skal kunne betjene dreiebenker, velge riktige oppspenningsmåter, skjæreverktøy og skjæredata. Elevene skal foreta daglig vedlikehold av maskinene, og utføre dette arbeidet i henhold til de krav som gjelder for sikker betjening

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne gjøre rede for egg-geometri og skjæredata ved bruk av HS- og hardmetallverktøy

2b	kunne dreie koniske partier ved hjelp av konuslinjal, ved forflytting av bakdokka og ved hjelp av toppsleiden
2c	kunne utføre ut- og innvendig gjengeskjæring 

2d	kunne utføre eksenterdreiing

2e	kunne spenne opp og nyttiggjøre seg alle typer hjelpemidler for oppspenning i dreiebenk

2f	bruke aktuelle typer skjæreverktøy som knivstål, stikkstål, gjengestål, maskinbrotsjer og serrateringsverktøy

2g	kunne gjøre rede for numerisk styrte dreiebenker

2h	kunne gjøre rede for programmering av enkle konturer

2i	ha kjennskap til overføring av program fra PC til NC-styrt dreiebenk 

2j	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt verneutstyr


Mål 3	
Elevene skal kunne betjene boremaskiner, velge riktige oppspenningsmetoder, skjæreverktøy og skjæredata. Elevene skal foreta daglig vedlikehold av maskinene og utføre dette arbeidet i henhold til de krav som gjelder for sikker betjening

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kunne gjøre rede for egg-geometri og skjæredata ved bruk av HS- og hardmetallverktøy

3b	kunne foreta oppmerking og boring av hull med toleransesatte senteravstander

3c	kunne foreta oppspenning av arbeidsstykker i skrustikke, på maskinbord og på vinkelskive

3d	kunne bruke og vedlikeholde alle typer bor, forsenkere, maskinbrotsjer, gjengeapparater m.v. på en forsvarlig måte

3e	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt verneutstyr


Mål 4
Elevene skal kunne bruke alle typer slipemaskiner, håndtere og avbalansere slipeskiver og kunne gjøre rede for enkelte slipemaskiners bruksområde. Elevene skal foreta daglig vedlikehold av maskinene og utføre dette arbeidet i henhold til de krav som gjelder for sikker betjening

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne foreta oppspenning på magnetbord, i skrustikke, i vinkelskrustikke, på vinkelmag-netbord, på magnetklosser, mellom senterspisser med medbringer, i chuck og på dor
4b	kunne slipe dreiestål og spiralbor, rundslipe utvendige sylindriske og koniske partier, hone innvendige flater og kunne velge bryner for honing ut fra arbeidets art

4c	kunne file og polere radier, overganger og konturer og fjerne grader med poleringsutstyr etter gitte kravspesifikasjoner

4d	kunne pusse flater, radier og konturer og fjerne grader med luftslipemaskin etter gitte kravspesifikasjoner

4e	ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt verneutstyr



2.4	Sammenføyningsmetoder 


Mål 1
Elevene skal kunne bruke gassveise- og loddeutstyr. De skal ha kunnskaper om og kunne mestre andre typer sveise-, lime-, nagle og klinkemetoder. De skal kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet i arbeidet og kunne behandle utstyret på forskriftsmessig måte

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne utføre gassveising og skjæring

1b	kunne utføre hard- og bløtlodding

1c	kunne utføre lysbuesveising med riktig valgt elektrode 

1d	kunne lodde og lime siktemidler på piper av ulike typer og vurdere de enkelte feste-metodenes bruksområde og eventuelle begrensinger

1e	kunne gjøre rede for metoder for sammenføyning, bearbeiding og forming av noen vanlige plastmaterialer

1f	kjenne til og kunne bruke aktuelt verneutstyr og utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til miljø og sikkerhet



2.5	Materialteknologi og måleteknikk


Mål 1	
Elevene skal kunne velge og begrunne valg av materialer til framstilling av våpendeler i følge gitte spesifikasjoner. De skal videre kunne gjøre rede for miljømessige og helsemessige konsekvenser ved valg av de forskjellige materialene

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne velge standard materialer og/eller elementer etter tabeller og kunne gjøre rede for valget ved framstilling av våpendeler etter tegning

1b	kunne lese og tolke de vanligste standarder for stål og metaller

1c	kunne forklare forskjellen på legert og ulegert stål, deres bruksområder og kvaliteter, og økonomiske og miljømessige konsekvenser ved bruk av disse

1d	kunne gjøre rede for framstillingsmåter, overflatebehandling, bruksområder og økonomisk gevinst ved bruk av hardmetall som slite- og beskyttelsesbelegg

1e	kunne gjøre rede for egenskaper, bruksområder og økonomiske konsekvenser ved bruk og bearbeiding av lettmetaller

1f	kunne gjøre rede for egenskaper og bruksområder for herdeplast og termoplast

1g	kunne gjøre rede for egenskaper og bruksområder for plastmaterialer og kunne vurdere miljømessige og økonomiske konsekvenser ved bruk av slike materialer


Mål 2
Elevene skal ha grunnleggende forståelse av stålets egenskaper ved forskjellige varme-behandlingsmetoder og kunne sette denne kunnskapen i sammenheng med nødvendige sikkerhetskrav for skytevåpen. De skal kunne utføre varmebehandling og enklere former for varmforming av stål

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne utføre varmforming av enkle våpendeler

2b	kunne varmforme forskjellige typer fjærer til våpen

2c	kunne utføre herding av ulegert og lavlegert stål og ut fra jern-karbon og TTT bestemme temperatur, holdtid og egnet kjølemiddel

2d	kunne utføre direkte og enkel settherding

2e	kunne utføre anløping

2f	kunne utføre normalisering av stål

2g	kunne utføre mykgløding

2h	kunne utføre spenningsgløding

2i	kunne beskytte objektet mot glødeskall der dette er nødvendig

2j	kjenne gjeldende sikkerhetskrav og kunne etterleve disse i arbeidet


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om ulike måleteknikker og kunne velge og bruke aktuelt måle-utstyr ut fra de krav til nøyaktighet som arbeidet setter. Elevene skal kunne vurdere fysiske betingelser og kunne forklare hvordan slike forhold innvirker på måleresultatet

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kunne vurdere bruksområder for og foreta målinger med aktuelt utstyr som 
	-	skyvelær
	-	aktuelle mikrometer
	-	måleklokker og indikatorer
	-	alle typer måletolker
	-	linjal, planskive og V-blokk
	-	indikerende måleverktøy
	-	passbiter
	-	gjengelære, radiuslære, slipelære

3b	ha kjennskap til aktuelle laboratorieprøver for materialer som penetrerende væsker og magnetpulver, ultralyd og røntgen

3c	kunne utføre statisk prøving som strekkprøving og hardhetsprøving

3d	kunne justere, kalibrere og vedlikeholde måleutstyr

3e	kunne bruke tabeller for trigonometriske beregninger



2.6	Tegning, lover og regler


Mål 1
Elevene skal kunne tegne etter gjeldende normer for teknisk tegning og kunne lese tegninger for framstilling av deler etter gitte spesifikasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjøre rede for tegningstyper, europeisk og amerikansk projeksjon og isometrisk projeksjon

1b	kunne lese og tolke linjetyper, pilespisser m.v.

1c	kunne beherske alle typer målsettinger

1d	kunne definere toleranseområder og forstå betydningen av toleranser

1e	kunne gjøre rede for ISO-toleranser og pasninger

1f	kunne beherske angivelse av overflatebeskaffenhet og plassering av disse

1g	kunne beherske teknisk skrift

1h	kunne utføre riss og snittegninger  

1i	kunne tegne detalj- og sammenstillingstegninger av aktuelle deler og oppdrag

1j	kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for dataassistert konstruksjon (DAK) og kunne tegne detaljer som grunnlag for dataassistert produksjon (DAP)


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om lover og regler som gjelder for erverv, bruk, tilvirkning 
og handel med våpen. De skal kunne bruke lover og regler som omhandler oppbevaring og lagring av våpen, våpendeler og ammunisjon og bruk av våpen og kunne drøfte konsekvenser av feilvurderinger

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kjenne til fagets historiske utvikling

2b	kunne finne fram i og gjøre rede for våpenloven

2c	kunne drøfte bruk og gjøre rede for lov om skytebaner og skytebaneområder


2d	kunne veilede og forklare andre om viltloven og dyrevernloven

2e	kjenne til aktuelle konvensjoner for våpen og ammunisjon

2f	kjenne til de etiske verdier og normer som gjelder for faget og kunne drøfte hvordan disse kan etterleves i praksis


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 børsemaker

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



Studieretningsfag
   

Tilvirkningsteknikk		
261
7
Maskinell bearbeiding	
300
8
Sammenføyningsteknikk	
112
3
Materialteknologi og måleteknikk
149
4
Tegning, lover og regler
112
3



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1.2 	Moduler i videregående kurs I børsemaker

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Tilvirkningsteknikk
Modul 1: Mål 1.
112
3

Modul 2: Mål 2.
149
4
Maskinell bearbeiding
Modul 3: Mål 1 og 2.
150
4

Modul 4: Mål 3 og 4.
150
4
Sammenføyningsteknikk
Modul 5: Alle mål i faget. 
 112
3
Materialteknologi og måleteknikk
Modul 6: Alle mål i faget.
149
4
Tegning, lover og regler
Modul 7: Alle mål i faget.
112
3

Modulene kan tas uavhengig av hverandre, men det forutsettes at de inneholder både teori og praksis.

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 børsemaker.


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 børsemaker:

	Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter 
					alle studieretningsfagene.
					Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:		I studieretningfag: 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.

