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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.




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 det nasjonale valgfaget Organisasjonsarbeid.
















Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, mars 2000
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Kapittel 1: Generell informasjon


1.1	Innledning

“Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.”

Sitatet ovenfor er hentet fra generell del av læreplanen. Organisasjonsarbeid er primært et prosess- og modningsfag der det stilles krav til initiativ og engasjement hos elevene. Valgfaget skal bidra til å bygge opp et sett med kunnskaper, holdninger og ferdigheter hos elevene som skal sette dem i stand til å bli positive bidragsytere i skolesamfunnet og i samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle former for frivillig engasjement blant barn og unge fanges opp i dette valgfaget.

Et kjennetegn ved det norske samfunnet er høy grad av organisering av ulike slag. Organisasjonene er viktige aktører i dagens demokratiske samfunn og har lange tradisjoner. Ved å jobbe i en organisasjon tilegner man seg kunnskaper som kommer en til gode, både i forhold til opplæringssituasjonen og i et framtidig yrke.

Hovedtanken bak et valgfag i organisasjonsarbeid, er å fremme elevenes interesse, kunnskap og mulighet til å kunne delta aktivt i organisasjonslivet, og at opplæringen i faget skal danne en bred basis for dette. Valgfaget er åpent for alle. Kjernen i valgfaget er praksis og refleksjon rundt praksis, og opplæringen må legge til rette for at teori og praksis integreres.

Valgfaget skal gi elevene et grunnlag for å engasjere seg i ulikt organisasjonsarbeid herunder elevråd og/eller elevstyrer. Fagets innhold og praktiske organisering kan tilpasses forholdene i lokalmiljøet og den enkelte skolen. Valgfaget kan organiseres med ca 50 % praksis i en organisasjon, som for eksempel arbeid i elevråd og/eller elevstyrer.


1.2 	Innhold

Faget består av 75 timer og utgjør en modul.







Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfag organisasjonsarbeid

Elevene skal

·	kjenne organisasjonenes plass og rolle i samfunnet

·	kjenne hovedtrekkene i de demokratiske spillereglene i samfunnet

·	kunne utføre praktiske oppgaver i en organisasjon

·	vise evne til sosialt samspill med andre mennesker

·	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne forstå nødvendigheten av etiske normer i organisasjonsarbeid

·	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring og eget arbeid

·	kunne delta aktivt i elevdemokratiet ved skolen og i organisasjonslivet for øvrig

·	kunne se faget i et tverrfaglig og samfunnsnyttig perspektiv












2.2	Mål og hovedmomenter


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til ulike typer organisasjoner og organisasjonenes rolle i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for ulike årsaker til at folk organiserer seg

1b	kunne sette en valgt organisasjon inn i et samfunnsperspektiv

1c	kunne beskrive organisasjoner med ulike formål og kjennetegn


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til representativt demokrati

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hva det vil si å være tillitsvalgt og representere andre

2b	kunne gjøre rede for hva det vil si å bli representert, og drøfte fordeler og ulemper ved dette


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til og kunne drøfte ulike virkemidler i organisasjonsarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gi eksempler på og kunne drøfte ulike virkemidler for å fremme en bestemt organisasjons mål

3b	kunne drøfte tiltak som fremmer engasjement og aktivitet i organisasjonsarbeidet



Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til vanlige organisasjonsstrukturer og møterutiner, og kunne praktisere gode møterutiner

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for hva det innebærer å være leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær

4b	kunne melde saker, sette opp saksliste, kalle inn til møte og skrive referat

4c	kunne lede et møte og organisere avstemminger

4d	kunne lage rutiner for oppfølging av saker


Mål 5
Elevene skal ha kunnskap om skoledemokratiet og elevenes rolle i dette

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gi eksempler på skolens styringsverktøy, og kunne beskrive hvordan disse styrer skolens virksomhet

5b	kunne beskrive hvilken rolle for eksempel elevråd, utvalg og styre har i skoledemokratiet

5c	kunne vurdere hvordan demokratiets struktur fungerer på egen skole


Mål 6
Elevene skal kunne samarbeide med mennesker med ulike forutsetninger eller ulik bakgrunn og forstå nødvendigheten av slikt samarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for faktorer som fremmer og hemmer god kommunikasjon

6b	med utgangspunkt i tenkte situasjoner vise at de kan bruke kunnskap om kommunikasjon i samhandling med andre

6c	kunne drøfte minoriteters representasjon i organisasjoner


6d	kunne gjøre rede for verdien av ulikheter i kulturbakgrunn i organisasjonssammenheng

6e	drøfte sammenhengen mellom kjønnsroller og likestillingstiltak i organisasjonssammenheng


Mål 7
Elevene skal med utgangspunkt i læreplanens mål, kunne bruke kunnskaper om og eventuelle erfaringer fra en organisasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak eller aktiviteter i en organisasjon

7b	kunne dokumentere kunnskaper og eventuelle erfaringer fra en organisasjon, for eksempel gjennom rapport, video, foredrag, utstilling eller andre framstillingsformer






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 resultat 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 undervisningspraksis
·	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har nådd

3.2	Hva skal vurderes?

·	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle del av læreplanen og for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

·	Det er elevenes 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 læreplanen.

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 til arbeid med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være individuell vurdering som avsluttes med karakterer eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakterer. Et nyttig hjelpemiddel kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Individuell vurdering underveis kommer bl a til uttrykk i terminkarakterer.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakter og eksamen.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Tema og problemstilling for prosjektarbeidet velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


Fag- og timefordeling


Fag
Innhold
Årstimer
Organisasjonsarbeid
Kap. 2.2: Mål 1-7
75







Vurdering i valgfaget Organisasjonsarbeid


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i faget.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


Eksamen

Elevene kan trekkes ut til eksamen i faget.
Eksamen er muntlig og baseres på elevarbeid utført i løpet av skoleåret.




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


