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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 og II
(VKI og VKII) drama.


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, 7. september 1994.
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3
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1 	Innledning

Faget drama er et estetisk fag med røtter i teaterkunsten. Det har hentet mange av sine metoder og teknikker fra teateret og dets ulike arbeidsformer. Dramafaget har også, med sin vektlegging på personlighetsutvikling og erkjennelse, hentet inspirasjon og arbeidsmetoder fra psykologi og reformpedagogikk.

Drama inneholder både praktiske og teoretiske disipliner, som er nært knyttet til hverandre.
Tradisjonelt har dramafaget hatt to funksjoner, som kunstfaglig og som pedagogisk metode. 

I Norge har tilbudet om drama i videregående skole eksistert siden 1969, da Hartvig Nissen Gymnas i Oslo startet sin dramalinje. Fra 1970 ble faget tilbudt som valgfag og som linjefag ved reformgymnasiene. Siden slutten av 70-tallet har noen skoler tilbudt drama som studie-retningsfag.

Gjennom drama utvikler elevene formidlingsevne og ekspressive og kommunikative ferdig-heter. Samtidig utvikles evnen til å bruke fantasi og kreativitet, slik at de kan bli handlings-dyktige samfunnsborgere.

Opplæringen i drama gir kunnskap om deler av kulturarven, teateret og dramatikkens historie. Elevene vil utvikle evne til å oppleve, analysere og vurdere levende teater fra ulike perioder. De vil lære om samarbeid og utvikle evnen til å skape en form av et mangfoldig stoff sammen med andre. Elevene vil gjennom drama få forutsetninger for å forløse talent og kreativitet, både innen teater og innen media, pedagogikk og administrativt kulturarbeid.

Drama innbyr til tverrfaglig samarbeid både med andre kunstfag og med felles allmenne fag. Kjernen i drama og teater er arbeid med roller og fiksjoner. Dette innbyr til fordypning i ulike typer tema og aktuelle samfunnsspørsmål, såvel som i historie (kunst- og kulturhistorie, politisk historie, mentalitets- og sosialhistorie), myter og ritualer.

Gjennom egne forestillinger, oppsøkende virksomhet med egne drama- og teaterforløp og besøk til profesjonelle teatre knyttes opplæringen nært til elevenes egen hverdag, til lokal-samfunnet og til verden utenfor og menneskenes situasjon på jorden i forgagne tider.

Opplæring innenfor drama utvikler elevenes kritiske sans og gjør dem til kvalifiserte brukere av kunstartene. Opplæringen gir også kompetanse for personer som vil arbeide videre med lokal kulturadministrasjon.




1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I drama må søkeren normalt ha bestått grunnkurs musikk, dans og drama eller tilsvarende. 
For å bli tatt inn til videregående kurs II drama må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I drama eller tilsvarende.
Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I og II drama er begge normalt 1-årige.

1.4	Innhold

Videregående kurs I og II drama 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

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.

Fullført og bestått grunnkurs musikk, dans og drama, videregående kurs I drama og videregående kurs II drama gir generell studiekompetanse.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene i VKI og VKII drama

Elevene skal

	utvikle fantasi og kreativitet i arbeidet med dramatiske uttrykksformer

	kunne bruke dramatiske uttrykksformer som kilde til opplevelse

	utvikle ekspressive og kommunikative ferdigheter

	kunne vise selvdisiplin og orden

	kjenne fagområdets etiske normer, og kunne etterleve disse

	kjenne til problemløsningsstrategier slik at de kan samarbeide

	kunne ta ansvar for egen og gruppens utvikling og vise lederevner

	utvikle evne til opplevelse og erkjennelse, og kunne analysere og vurdere eget og andres dramatiske arbeid med og i mediet

	ha innsikt i teatrets historie og funksjon i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig




2.2	Videregående kurs I


2.2.1	Bevegelsesforming

Mål 1
Elevene skal kunne bruke kropp og stemme bevisst

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne mestre oppvarmingsteknikker

1b	kunne gjøre bruk av avspennings- og konsentrasjonsteknikker

1c	kunne mestre egen bruk av kontakt- og sanseøvelser

1d	ha utviklet sin pusteteknikk

1e	kunne gjøre bruk av enkel akrobatikk, inkludert gjøglergags og grunnleggende 
	slossteknikker 


Mål 2
Elevene skal ha enkelte grunnleggende ferdigheter i dans og stilisert bevegelse fra ulike perioder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne enkle grunntrinn innen jazzdans

2b	kunne demonstrere noen danser fra ulike epoker og land 

2c	kunne vise stilisering av bevegelser som gjennom mime, Commedia dell`Arte

2d	kjenne til enkle koreografiske virkemidler, som formasjoner, trinn, kombinasjoner av 	trinn, gester



Mål 3
Elevene skal kunne arbeide kreativt med bevegelsesforming

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	vise evne til å være inntrykksvar og lydhør overfor ytre stimuli og indre impulser og 	reflekser

3b	kunne løse oppgaver innen bevegelsesimprovisasjon

3c	kunne eksperimentere med innlærte øvinger, teknikker eller danser 

3d	kunne delta i arbeidet med å utforme ferdige danser og bevegelsesmønstre alene og i 	samarbeid med andre


2.2.2	Teaterkunnskap I

Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om teaterhistorie og teatrets funksjon i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om vesteuropeisk teaterhistorie fra teaterets opprinnelse til 1900-tallet, 	og ha kjennskap til enkelte ikke-vestlige teaterformer

1b	kunne drøfte teateret som en del av kulturarven

1c	kunne drøfte sammenhengen mellom teateret og samfunnet i ulike epoker

1d	ha kjennskap til hvordan scene og scenografi har utviklet seg

1e	ha kjennskap til utviklingen av skuespillerkunsten


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til teatrets uttrykksformer og forståelse for dramaturgi gjennom dramatiske tekster

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til sentrale uttrykk for teater fra ulike perioder slik de er nedfelt i dramatiske 
	tekster
2b	ha kjennskap til og forstå ulike uttrykksformer i teateret som tragedie, komedie, farse, 	improviserte maskekomedier

2c	kjenne til oppbyggingen av skuespill innen ulike sjangrer

2d	kjenne sammenhengen mellom fortidens og nåtidens teater 

2e	kunne vurdere egne sceniske produkter i forhold til annet teater


2.2.3	Teaterproduksjon I

Mål 1
Elevene skal ha gode ferdigheter i teaterproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha tatt aktivt del i oppsetningen av ett dramatisk verk, som f.eks. en klassiker fra eldre 
	eller nyere tid

1b	praktisk kunne utarbeide sceniske tekster fra ulike teaterhistoriske epoker 

1c	ha deltatt aktivt i produksjoner som viser ulike typer spillestiler

1d	kunne bruke grunnleggende øvelser og improvisasjon som verktøy i produksjons-	prosessen

1e	ha grunnleggende kunnskaper om de praktiske og tekniske sidene ved teaterproduk-	sjonen, som lys, lyd, masker, scenografi, suffli

1f	kunne drøfte gruppedynamikk, lederskap, forhold til medspiller(e) og gruppefellesskap 
	ut fra erfaringer om prosessen

1g	kunne ta medansvar i en skapende prosess ved å gi og ta imot konstruktiv kritikk og 
	kunne gi vurderinger av eget og andres arbeid



Mål 2
Elevene skal vise kreativ evne til kunstnerisk formidling gjennom arbeid med skuespillerkunstens prinsipper og ulike teknikker

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke ulike teknikker eller metoder til å leve seg inn i eller uttrykke en rolle som 
	Stanislavsky-system, Brechts teorier, Penka-metoden, Commedia dell´Arte-teknikk, 
	dukke- eller skyggeteaterteknikk

2b	vise god evne til rolleidentifikasjon og rollekarakterisering

2c	gjennom arbeid med prinsipper og ulike teknikker vise utvikling av personlige 
	uttrykksformer

2d	ha innsikt i den kunstneriske prosessen ved å kunne begrunne valgene i eget dramatisk 
	formingsarbeid


Mål 3
Elevene skal være bevisst kommunikasjonen mellom scene og sal gjennom egne publikumserfaringer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne prøve ut sin sceniske mottagelighet overfor ytre stimuli og indre impulser ved å 	spille samme forestilling for ulikt publikum

3b	kunne diskutere forholdet mellom fastlagt scenearrangement, fastlagte intensjoner og 	øyeblikksimpulser hos aktøren i møtet med publikum 

3c	med utgangspunkt i egne teatererfaringer kunne drøfte scenisk utstråling, rollespill, 	konsentrasjon og forhold til publikum

3d	kunne diskutere likheter og forskjeller ved å spille samme forestilling for forskjellig 	publikum



Mål 4
Elevene skal vise evne til å administrere en produksjon og administrere visningen for publikum

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne arbeide selvstendig med en gitt oppgave innenfor en produksjon

4b	kjenne til den praktiske organiseringen av en produksjonsgruppe

4c	gjøre rede for nødvendige praktiske tiltak før en framføring som program, plakater, 	markedsføring og økonomi 



2.3	Videregående kurs II


2.3.1	Bevegelsesforming

Mål 1
Elevene skal kunne lede en gruppe i fysisk oppvarming

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne lede en gruppe i oppvarmingsteknikker

1b	kunne lede en gruppe i bruk av kontakt- og sanseøvelser

1c	kunne lage en plan for bevegelses- og lydimprovisasjon for en gruppe

1d	kunne drøfte øvelser i bevegelse og dans som kilde til personlig vekst og glede


Mål 2
Elevene skal kunne bruke dans og bevegelse i scenisk framstilling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne lage enkle arrangementer, danser og bevegelsesmønstre

2b	kunne bruke bevegelsesimprovisasjon som verktøy i den skapende prosessen

2c	kunne framføre dans og bevegelsesforming for andre

2d	kunne drøfte bevegelsesteknikker og danser som kilde til større spilleenergisk 	formidlingsevne

2e	kunne drøfte den teatrale effekten som bevegelser, teknikker og danser har på 	publikum

2f	kunne diskutere hvordan dans og bevegelsesforming kan brukes i en større scenisk 	sammenheng



2.3.2	Teaterkunnskap II

Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om teaterhistorien i det 20. århundre og teatrets funksjon i dagens samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om moderne teaterhistorie 

1b	kunne drøfte teaterets rolle og sammenhengen mellom teater og samfunn 

1c	kjenne til hvordan scene og scenografi har utviklet seg i det 20. århundre

1d	ha kunnskap om hvordan skuespillerkunsten har utviklet seg i det 20. århundre


Mål 2
Elevene skal kjenne til og forstå ulike uttrykksmåter/sjangrer i teater i det 20. århundre

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne sentrale uttrykk for teater fra det 20. århundre, slik de er nedfelt i dramatiske 	tekster

2b	kunne vurdere likheter og forskjeller mellom teater og mediauttrykk som radioteater, 	fjernsynsteater eller film

2c	kunne se sammenhengen mellom fortidens og nåtidens teater og kunne drøfte teaterets 	rolle i framtiden


Mål 3
Elevene skal ha utviklet evnen til opplevelse, tolking og kritisk refleksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til og ha innsikt i teateret som kunstart

3b	kunne sammenligne egenproduserte rapporter fra teaterbesøk med teaterkritikker i 	presse og media

3c	kunne vurdere sammenhengen mellom teater og andre mediauttrykk
3d	kunne vurdere egne sceniske produksjoner i forhold til annet teater


2.3.3	Teaterproduksjon II

Mål 1
Elevene skal ha videreutviklet ferdigheter i teaterproduksjon eller beslektede produksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	delta aktivt i produksjonen av en forestilling fra idé til framvisning

1b	arbeide praktisk med sceniske tekster, fortrinnsvis med utgangspunkt i det 
	20. århundre, eventuelt også ved hjelp av film, video eller andre teknikker, som 
	dukketeater eller figurteater. Arbeidet kan inngå i et større prosjekt i eller utenfor 
	skolen 

1c	ta aktivt medansvar i en skapende prosess ved å gi og ta imot konstruktiv kritikk og gi 
	helhetlige vurderinger av eget og andres arbeid


Mål 2
Elevene skal kjenne til og være bevisst teater som middel til å påvirke publikum på ulike måter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne drøfte hvordan uttrykksformer fra teater kan brukes i andre sammenhenger som  	tilstelninger av humanitær, politisk, religiøs art

2b	kunne arbeide med åpen og lukket teaterform


Mål 3
Elevene skal kunne utvikle og strukturere et dramatisk-scenisk forløp

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne arbeide skapende med regissering eller dramatisk formgiving


3b	ha kjennskap til tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder som metoder hentet fra 	Stanislavsky, Brecht, Penka, Boal, moderne gruppeteater, dramapedagogikk, 	montasje, revy

3c	kunne bruke kunnskaper og ferdigheter fra andre fag som verktøy i prosessen fram 	mot et scenisk produkt

3d	gjennom arbeidet med faget kunne vise utvikling av personlige uttrykksformer


Mål 4
Elevene skal ha en god innsikt i den kunstneriske prosessen

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne drøfte teater de har sett eller vært med i ut fra kunnskap om arbeidsprosessen og 
	valgprosessen bak dramatisk formingsarbeid

4b	ha innsikt i en teaterforestillings grunnelementer som instruktørens og skuespillerens 	tolkning, scenografiens intensjoner og den tilsiktede virkningen av lyd og lys


Mål 5
Elevene skal ha utvidet sine kunnskaper om de praktiske og tekniske sidene ved teaterproduksjon eller administrasjon



2.3.4	Drama og samfunn

Mål 1
Elevene skal kjenne til bruken av drama og teater som læringsverktøy

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	være bevisst egen utvikling gjennom faget drama

1b	ha noe innsikt i hvordan barn og ungdom lærer

1c	kjenne sentrale begreper og retninger innen dramapedagogikk

1d	kjenne til grunnleggende begreper innen læringspsykologi og humanistisk psykologi

1e	kjenne til teater og drama brukt som terapi som rollespill, rollebytte for konflikt-	løsning, forumteater, bildeteater


Mål 2
Elevene skal ha elementær innsikt i rammene for organiseringen av kulturlivet i Norge

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha elementær kjennskap til kulturforvaltning og kulturorganisasjoner på lokalt og 	nasjonalt nivå i Norge

2b	kjenne prosedyrene for å søke midler til kulturformål


Mål 3
Elevene skal ha elementær kjennskap til arbeidsforholdene for kulturarbeidere i Norge

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til ansettelsesforhold, arbeidstid og pensjonsforhold for kulturarbeidere

3b	kjenne til freelance-engasjement og støtte- og garantiordninger for kunstnere

Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om og vise evne til ledelse

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om ledelse

4a	kunne planlegge, organisere og lede et dramaopplegg, et opplevelsesforløp over et 
	tema ellet et prosjekt med teater som læringsverktøy



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 terminkarakterer. 

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 og II drama



VKI
VKII
Felles allmenne fag
Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
187
5
187
5
Samfunnslære
75
2
0
0
Matematikk
187
5
0
0
Religion/etikk
0
0
112
3
B/C-språk
150
4
0
0
Nyere historie
0
0
150
4
Kroppsøving
75
2
75
2





Studieretningsfag




Bevegelsesforming
75
2
75
2
Teaterkunnskap I
112
3


Teaterkunnskap II


75
2
Teaterproduksjon I
373
10


Teaterproduksjon II


336
9
Drama og samfunn
0
0
224
6





Valgfag
75
2
75
2





Til sammen
1309
35
1309
35






1.2	Moduler i videregående kurs I og II drama

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
VKI



Bevegelses- forming
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Teater-
kunnskap I 
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Teater- 
Modul 3: Mål 1.
150
4
produksjon I
Modul 4: Mål 2 og 3.
150
4

Modul 5: Mål 4.
75
2








VKII



Bevegelses- forming
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Teater- 
kunnskap II
Modul 2: Alle mål i faget.
75
2
Teater-
Modul 3: Mål 1 og 2,
150
4
produksjon II
Modul 4: Mål 3 og 4.
112
3

Modul 5: Mål 5.
75
2
Drama og 
Modul 6: Mål 1.
75
2
samfunn
Modul 7: Mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 8: Mål 4.
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 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 og II drama.


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 drama:
	Studieretningsfag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i teaterkunnskap I eller
		teaterproduksjon I.
	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende allmenne fag.
	Eksamensform: 	I studieretningsfaget teaterkunnskap I:  skriftlig.
		I studieretningsfaget teaterproduksjon I:  praktisk/muntlig.
		I felles allemenne fag: se den enkelte læreplan.

	Eksamen på videregående kurs II drama: 
	Studieretningsfag:	Alle elever skal opp til en avsluttende eksamen i studieretnings-		faget teaterproduksjon II. 
I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i teaterkunnskap II,i drama og samfunn, og til eksamen i bevegelsesforming.
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende felles allmenne fag.
	Eksamensform: 	I studieretningsfaget teaterproduksjon II: praktisk/muntlig.
		I studieretningsfagene teaterkunnskap II: skriftlig.
		I studieretningsfaget drama og samfunn: skriftlig
		I studieretningsfaget bevegelsesforming: praktisk/muntlig.
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.
Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

