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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) maskinfag.


Når læreplanene for hele utdanningsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 læreplan 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, 6. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Planmessig opplæring i maskinfagene har lange tradisjoner i norsk industri. Opplæringen har foregått lenge før lærlingeloven av 1950 trådte i kraft. Arbeidet foregår vanligvis i makin- verksteder og verktøyavdelinger innenfor verktøyindustrien, men også i reparasjonsverksteder i produksjonsbedrifter i form av vedlikehold av maskiner og annet produksjonsutstyr.

I de siste 30 år har verktøymaskinene endret seg radikalt som et resultat av den teknologiske utviklingen. Dette spesielt i forbindelse med bruk av datateknologi for styring av maskinene. Ved innføring av denne teknologien åpnet det seg muligheter for nytenking i konstruksjon av produksjonsutstyr som igjen førte til bedre og andre industriprodukter.

I industrien i dag finner vi alle typer verktøymaskiner, fra konvensjonelle til datastyrte, alt etter bedriftenes behov. De konvensjonelle maskinene finner vi helst der reparasjoner utgjør hoved- parten av arbeidsoppdragene, mens de datastyrte maskinene brukes i produksjonsoppdrag.

Videregående kurs I maskinfag omfatter i vesentlig grad opplæring i bruk av dreiebenker, fresemaskiner, boremaskiner, slipemaskiner som brukes for framstilling av deler som skal settes sammen til konstruksjoner, som biler, traktorer, arbeidsredskaper, maskiner for ulike typer produksjon osv.

Verktøymaskinene som brukes i kurset er både konvensjonelle, det vil si at de styres manuelt, og maskiner som styres ved hjelp av dataprogrammer. Undervisningen omfatter derfor også planlegging av produksjon for styrte maskiner, og utarbeiding av datastyrte programmer for denne produksjonen.

En sentral del av kurset er bruk og vedlikehold av måleutstyr for å sikre at produktene tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav og spesifikasjoner, og kunnskaper om bearbeiding av ulike typer materialer.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I maskinfag er normalt 1-årig.



1.4	Innhold

Videregående kurs I maskinfag 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) allmennefaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35
Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr

	kunne utnytte ressurser og ta vare på maskiner og utstyr

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter arbeidstegning, kvalitetskrav og estetiske hensyn

	kunne utføre arbeidsoppgavene nøyaktig

	kunne hold orden på arbeidsplassen

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder for området

	ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at arbeidet utføres i henhold til god yrkesetikk 

	kunne bruke sine kreative evner i faget

	kunne samarbeide og ta ansvar for det sosiale felleskapet

	kjenne fagets tradisjoner og egenart

	kunne plassere faget i en nasjonal og internasjonal sammenheng

	vise holdninger og atferd som fremmer likestilling og likeverd

	kunne følge reglene som gjelder for vern av egen og andres helse, og kunne ta vare på egen helse gjennom riktig bruk av kroppen 

	ha kunnskaper og holdninger til natur og miljø, og kunne behandle og lagre farlig avfall 
	på en miljømessig forsvarlig måte

	kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig



2.2	Sponfraskillende bearbeiding, manuelt utstyr


Mål 1	Fresing
Elevene skal kunne betjene og vedlikeholde universalfresemaskiner og verktøyfrese-maskiner og kunne velge riktige oppspenningsmetoder, skjæreverktøy og skjæredata

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	gjøre rede for egg-geometri, skjæredata, vinkeldeling, high speed - freser, hardmetall for 	fresing og hardmetallfreser

1b	spenne opp arbeidsstykker på fresebord, parallellklosser, rundmatingsbord og
	vinkelskive og i maskinskrustikke og delehode.

1c	bruke skjæreverktøy som endeplanfreser, pinnefreser, modulfreser, radiusfreser, 
	svalehalefreser- og T-spor freser, utboringshode, spiralbor og stikler

1d	vedlikeholde maskinene og verktøyet

1e	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet


Mål 2	Dreiing
Elevene skal kunne betjene og vedlikeholde dreiebenker og kunne velge riktige oppspenningsmetoder, skjæreverktøy og skjæredata

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	gjøre rede for egg-geometri og skjæredata

2b	dreie koniske partier med konuslinjal ved forflytting av bakdokken og ved hjelp av
	toppsleide

2c	utføre gjenging avtrekantgjenger, firkantgjenger og trapesgjenger, innvendig og utvendig 
	(gjengeskjæring og eksenterdreiing)

2d	utføre eksenterdreiing

2e	utføre fasongdreiing og sporstikking

2f	spenne opp arbeidsstykker i chuck med harde og bløte bakker, bakkskive, planskive, 	mellom senterspisser og med medbringer, på dor, klemhylsechuck og kunne bruke 	fastbrille og følgebrille

2g	vedlikeholde maskinene og verktøyet

2g	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet


Mål 3	Boring
Elevene skal kunne betjene og vedlikeholde boremaskiner og kunne velge riktig oppspenningsmetoder og velge skjæreverktøy og skjæredata for optimal utnyttelse av maskinkapasiteten

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	gjøre rede for egg-geometri og skjæredata 

3b  	merke opp for boring og bore hull med toleransesatte senteravstander

3c	spenne opp arbeidsstykker i skruestikke, direkte på maskinbordet og på vinkelskive

3d	velge metode og verktøy for boring

3e	bruke og vedlikeholde verktøy som spiralbor, forsenkere, maskinbrotsjer
	gjengeapparater og borestenger

3f	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet


Mål 4	Sliping
Elevene skal kunne betjene og vedlikeholde slipemaskiner, kunne håndtere og avbalansere slipeskiver, kunne gjøre rede for slipemaskinenes bruksområder og kunne bruke maskinene etter gjeldende verne- og sikkerhetsforskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	spenne opp arbeidsstykker på mangnetbord, i skrustikke, i vinkelskrustikke, på 
	vinkelmangnetbord, på mangnetklosser, mellom senterspisser med medbringer, i chuck 
	og på dor

4b	slipe dreiestål og spiralbor, rundslipe utvendige sylindriske og koniske partier, hone
	innvendige flater og velge bryner for honing ut fra arbeidets art

4c	file og polere radier, overganger og konturer og fjerne grader med pusse- og polerings-	utstyr etter gitte kravspesifikasjoner

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

4e	bruke og vedlikeholde slipemaskiner etter gjeldende verne- og sikkerhetsforskrifter

4f	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet
2.3	Sponfraskillende bearbeiding,  dataassistert utstyr


Mål 1	Dreiing og fresing
Elevene skal kunne planlegge, programmere og bearbeide arbeidsstykker i fullskala verktøymaskiner med numerisk styring. Elevene skal kunne gjøre rede for maskiner som programmeres etter aktuelle koder og dialogstyringer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	bruke numerisk styrte maskiner

1b	gjøre rede for den mekaniske oppbyggingen av numerisk styrte verktøymaskiner

1c	bruke datamaskin, programmeringsverktøy og verktøymaskin til planlegging, 	programmering og bearbeiding av arbeidsstykker

1d	optimalisere skjæredata

1e	foreta manuell programmering som skal inneholde konturer med radier og faser, 
	verktøykompensering, verktøybytte, maskineringssykluser, gjengesykluser, 
	underprogrammering, nullpunktsforflytting og programnullpunkt, fresing i flere plan 
	samt innvendig og utvendig dreiing av sylindriske og koniske partier

1f	gjøre rede for og utføre automatisk programmering av enkle konturer

1g	overføre program fra datamaskinen til verktøymaskin og omvendt

1h	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet



2.4	Tilvirkningsteknikk


Mål 1	Verktøy, maskiner og maskinelementer
Elevene skal kunne bruke aktuelle typer maskiner, verktøy og maskinelementer etter aktuelle standarder

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	bruke kataloger for å velge riktig stamform i forhold til den detalj som skal fremstilles i
	et verktøy

1b	gjøre rede for bruksområder og funksjoner til verktøy og maskinelementer

1c	velge riktige maskinelementer ut fra opplysninger gitt i produkttegning

1d	beregne mål på akslinger og lagerhus etter standarder for lagerpasninger

1e	bruke tabeller for å hente opplysninger som skal brukes for å bestemme kilestørrelse og 	spor til akslinger, gjengeriller, tannhjul, sikringer, kilremmer og kilremskiver, metriske og 	tommegjenger, underlagsskiver og koniske pinner

1f	gjøre rede for økonomisk gevinst og/eller tap ved kjøp av standardiserte maskinelementer 
	i forhold til å lage tilsvarende elementer

1g	foreta riktig oppspenning av verktøy i presser med klemjern, kunne innstille riktige	
	slaghøyder og frammatingslengder, justere trykk og hastighet av presser

1h	gjøre rede for kontrollordninger for utkast av artikkel og kontroll av fremmating
	av materialer

1i	foreta kontroll av ferdig produsert artikkel ut fra produkttegning

1j	gjøre rede for sikkerhetsanordninger for stanseverktøy inkludert klippe-, prege-, bøye- 
	og formeverktøy

1k	bygge sammen verktøy for bøying

1l	orientere om gravering av preg og oppbygging av pregeverktøy

1m	gjøre rede for erosjonsmaskiner og deres bruksområder
	
1n	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet



2.5 	Materialteknologi


Mål 1	Materiallære  
Elevene skal kunne velge materialer til å framstille produkter etter gitte spesifikasjoner og kunne begrunne valget. De skal kunne gjøre rede for økonomiske, miljø- og helsemessige sider  ved valg av materialer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	framstille maskindeler etter tegning, velge standard materialer og/eller elementer etter 	tabeller, og gjøre rede for valget 

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

1c	gjøre rede for forskjellen på legert og ulegert stål, deres bruksområder og kvaliteter, 	samt økonomiske og miljømessige sider ved bruken av disse

1d	gjøre rede for framstillingsmåter, overflatebehandling, bruksområder og økonomi ved 	bruk av hardmetall som slitebelegg og beskyttelsesbelegg

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

1f	gjøre rede for jernkarbondiagrammet og bruken av det

1g	gjøre rede for egenskaper og bruksområder for herdeplast og termoplast 

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

1i	gjøre rede for plastmaterialer, egenskaper, bruksområder og miljømessige og 	økonomiske konsekvenser ved bruk av slike


Mål 2	Varmebehandling
Elevene skal kunne varmebehandle maskindeler og kunne gjøre rede for faremomenter som kan oppstå ved høye temperaturer og ved bruk av kjølemiddel. De skal kunne forebygge skader på personer og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	gjøre rede for og demonstrere hvordan spenningsgløding utføres

2b	gjøre rede for herding av stål 


2c	gjøre rede for hvorfor og hvordan stål beskyttes under oppvarming, hvorfor stål anløpes, 	når herdingen bør starte og hvilken holdetid som brukes ved anløping

2d	gjøre rede for og foreta herding, settherding og seigherding etter forskriftene, og kunne 	velge holdetid og temperatur

2e	velge og bruke kjølemidler som er fastsatt og avbryte nedkjøling til rett tid 

2f	gjøre rede for konsekvenser av gal og riktig herding

2g	gjøre rede for brannforskrifter, krav til ventilasjon og  innredning av rom hvor 	varmebehandling foregår

2h	begrunne valg av personlig verneutstyr og holde orden og renslighet ved all 	varmebehandling		

2.6 	Tegning


Mål 1	Tegning
Elevene skal kunne tegne og lese tegninger etter gjeldende prinsipper, regler og symboler for tegning

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

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

1b	forstå de symboler som brukes på tegninger 
	

1c	tegne detalj- og sammenstillingstegninger av aktuelle arbeidsoppdrag

1d	gjøre rede for grunnleggende prinsipper for dataassistert konstruksjon, kunne tegne 	detaljer som grunnlag for dataassistert produksjon



2.7	Måleteknikk og kvalitetssikring


Mål 1	Måleteknikk
Elevene skal kunne gjøre rede for ulike måleteknikker, kunne velge og bruke aktuelt måleutstyr for ulike måleoppdrag og kunne vurdere fysiske betingelser som har innvirkning på måleresultatet

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	gjøre rede for bruksområder for og kunne bruke måleutstyr som skyvelær, måleklokker/ 	indikatorer, dybdelær, utvendig og innvendig mikrometer, måletolker, linjal, planskive og 	V-kloss, indikerende måleverktøy og passbiter

1b	gjøre rede for de vanligste laboratorieprøvene for materialer som penetrerende væsker,  	mangnetpulver, ultralyd og røntgen

1c	utføre statisk prøving som strekkprøving og hardhetsprøving

1d	justere, kalibrere og vedlikeholde måleutstyr

1e	bruke tabeller for trigonometriske beregninger  
	

Mål 2	Kvalitetssikring
Elevene skal kunne orientere om kvalitetssikring, om bedrifters valg av kvalitet og kunne gi eksempler på kontrollmetoder som brukes

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	beskrive hovedtrekkene i ISO-9000 serien

2b	gjøre rede for begrepet kvalitet og kvalitetssikring

2c	stille krav til eget arbeid og kunne vurdere om kvalitetskravene er tilfredsstilt

2d	beskrive aktuelle tiltak for å sikre fastsatt kvalitet på produktet

2e	beskrive aktuelle metoder for måling, prøving eller undersøkelser for å fastslå om 	produkter og/eller tjenester tilfredsstiller fastlagte krav


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 elevene 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 lærerplanens rammer.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I maskinfag


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



Studieretningsfag
   

Sponfraskillende bearbeiding, manuelt utstyr
298
8
Sponfraskillende bearbeiding, dataassistert utstyr
224
6
Tilvirkningsteknikk
150
4
Materialteknologi
 112
3
Tegning
   75
2
Måleteknikk og kvalitetssikring
  75
2



Valgfag
  75
2



Til sammen
1309
35


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


1.2	Moduler i videregående kurs I maskinfag
	

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Sponfraskillende bearbeiding, manuelt utstyr
Modul 1: Mål 1: Fresing.
112

3

Modul 2: Mål 2: Dreiing.
75
2

Modul 3: Mål 3 og 4: Boring og sliping.
112
3
Sponfraskillende bearbeing, data- assistert utstyr
Modul 4: Mål 1: Dreiing/fresing

224

6
Tilvirknings- teknikk
Modul 5: Mål 1: Verktøy, maskiner og 
                            maskinelementer
150
4
Materialteknologi
Modul 6: Mål 1: Materiallære
	     Mål 2: Varmebehandling
112
3
Tegning
Modul 5: Mål 1: Tegning
75

2
Måleteknikk og kvalitetssikring
Modul 6: Mål 1: Måleteknikk
                Mål 2: Kvalitetssikring
75
2


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 maskinfag.


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 med ekstern sensor.

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


B. 	Eksamen på videregående kurs I maskinfag:

       Studieretningsfag: 		Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretnings-			fagene. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter 				sentrale retningslinjer.
    
    	Allmenne fag:      		Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
			allmenne fag.
	
	Eksamensform:		I studieretningsfagene: skriftlig.
			I de felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


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

