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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 valgfaget støttekontaktarbeid.















Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 31. desember 1996.
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1
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

"Den enkelte har aldri med 
et annet menneske å gjøre, 
uten at han holder noe av dets liv 
i sin hånd".

Med disse linjene uttrykker K. E. Løgstrup i et nøtteskall hva støttekontaktarbeid er ment å være: Et fag der sosialt engasjement kan videreutvikles med tanke på medansvar og omtanke for andre mennesker. En støttekontakt vil engasjere seg i virksomheter til beste for andre mennesker.

Støttekontakter har vært brukt i Norge siden 1954. I 1993 ble det lovfestet at kommunene skulle ha en støttekontakttjeneste. Hensikten var å hjelpe mennesker med spesielle behov til å få en meningsfull fritid, komme ut av en isolert tilværelse og få nye kontakter. I dag er det engasjert flere tusen støttekontakter i norske kommuner. Mennesker med behov for støtte-kontakt kan være avhengig av ulike typer hjelp og støtte for å klare dagliglivets gjøremål. Dette kan være eldre, funksjonshemmede eller mennesker med sosiale problemer.
En støttekontakt blir dessuten ofte brukt i barneverntjenesten i forhold til barn og ungdom med sosiale problemer. 

Kommunene har mange ulike tilbud for å hjelpe mennesker med behov for støtte til å få en meningsfull fritid i samsvær med andre. Flere kommuner har ansatt fritidsassistenter som er knyttet til ulike fritidsaktiviteter. Deres oppgave er å tilrettelegge tiltak for mennesker som trenger det. Gjennom lovverket blir kommunene oppfordret til samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

Grensene mellom en støttekontakts arbeid og det som gjøres av andre betalte og ubetalte hjelpere er ofte flytende. Gjennomført opplæring i støttekontaktarbeidsfaget vil kunne kvalifisere for arbeid som støttekontakt, fritidsassistent eller for frivillig sosialt arbeid for funksjonshemmede, eldre, barn og unge eller innvandrere som har behov for hjelp og støtte.

Valgfaget kan gi elevene grunnlag for å engasjere seg i frivillig sosialt arbeid eller i betalt arbeid som støttekontakt, fritidsassistent o.l. Fagets innhold og organisering må tilpasses forholdene i lokalmiljøet. Organiseringen av praksis er avhengig av tilgangen på praksisplasser og av lokalmiljøets og skolemiljøets muligheter for meningsfulle fritidsaktiviteter der elevene kan være ressurser i forhold til andre mennesker. Det forutsettes at skolene tar initiativ til og etablerer et nært samarbeid med offentlige etater og/eller frivillige organisasjoner.

Kjernen i valgfaget er praksis og refleksjon over praksis der elevene kan videreutvikle sine evner til sosialt engasjement og medansvar i samspill med andre mennesker. Valgfaget kan organiseres med 50% praksis og 50% til teori.

1.2	Innhold

Faget består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer) og utgjør én modul.

Støttekontaktarbeid som nasjonalt valgfag er primært et prosess- og modningsfag der det stilles krav til personlige egenskaper og engasjement. Elevens helhetlige kompetanse (personlige egenskaper, kunnskaper, holdninger og ferdigheter) er helt avgjørende for det som er sentralt i valgfaget, nemlig kvaliteten på det sosiale samspillet med brukerne.*




































*	Rådet for funksjonshemmede har utarbeidet en metodisk veiledning i faget.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget støttekontaktarbeid

Elevene skal

·	vise evne til sosialt samspill med mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp og støtte

·	kunne vise vilje til å sette seg inn i andre menneskers livssituasjon

·	vise at de har respekt for og vilje til å samarbeide med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike forutsetninger

·	kunne delta i planlegging og iverksetting av tiltak i samarbeid med brukeren, pårørende og mennesker som tilrettelegger hjelpetiltak i offentlig og frivillig sektor

·	kjenne til trekk ved velferdsstaten og de tankene som ligger bak ulike gruppers rett til en meningsfull fritid

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kjenne lover, tiltak og tjenester som gjelder for mennesker med behov for støtte i fritiden

·	kunne arbeide ut fra etiske retningslinjer

·	kunne ta ansvar for egen læring





2.2	Det engasjerte mennesket


Mål 1
Elevene skal vise evne til sosialt engasjement og kunne samhandle med mennesker med ulike forutsetninger

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne bry seg med og bry seg om sine medmennesker

1b	være klar over og kunne sette ord på sitt forhold til mennesker med andre forutsetninger og bakgrunn enn deres egen

1c	kjenne til forhold som hemmer og fremmer sosialt samspill og kommunikasjon mellom mennesker

1d	forstå betydningen av å ha et sosialt nettverk

1e	kunne vise følsomhet, toleranse, respekt og engasjement i forhold til brukere og samarbeidspartnere

1f	kunne være oppmerksom på egne og andres grenser i det sosiale samspillet



2.3	Mennesker med funksjonshemming


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om ulike former for funksjonshemming og om forhold i samfunnet som kan forsterke eller redusere konsekvensene av en funksjonshemming

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for begrepet funksjonshemming

1b	kjenne forholdet mellom den funksjonshemmedes behov og det samfunnet de er en del av

1c	kunne gjøre rede for begrepet integrering og kunne gi eksempler på konsekvenser av integrering i eget oppvekst- og opplæringsmiljø

1d	kunne gjøre rede for tiltak som sikrer funksjonshemmedes mulighet for optimal deltakelse i samfunnet
1e	ha kjennskap til de ulike hovedtyper av funksjonshemminger i vårt samfunn

1f	ha kunnskaper om og kunne innhente informasjon fra relevant litteratur om en type funksjonshemming med utgangspunkt i erfaringer fra selvstendig arbeid som støttekontakt



2.4	Planlegging og gjennomføring av støttekontaktarbeid


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om forhold som kan hjelpe mennesker med spesielle behov til å få en meningsfull fritid

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til offentlige og frivillige tiltak som kan tilfredsstille ulike gruppers behov for en meningsfull fritid

1b	kjenne til lover og forskrifter som gjelder for støttekontaktens plikter og rettigheter

1c	kunne innhente informasjon om nærmiljøets fritidstilbud for ulike brukergrupper og kunne nyttiggjøre seg disse


Mål 2
Elevene skal kunne være med å planlegge og gjennomføre tiltak som er til det beste for brukeren

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne kommunisere med mennesker med ulike kommunikasjonsevner

2b	kjenne til ulike tiltak som er til det beste for brukeren og kunne planlegge og iverksette disse

2c	kunne holde avtaler og kunne følge normer og rutiner som gjelder for støttekontaktarbeid

2d	kunne diskutere de utfordringene som gjelder ved avslutningen av et kontaktforhold

2e	kunne observere, reflektere over og gjøre rede for erfaringene fra arbeidet som støttekontakt

2f	kunne gjøre rede for hva taushetsplikten innebærer og overholde denne
2g	kjenne sine personlige og faglige begrensninger, og vite når det er nødvendig å innhente annen kompetanse




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 undervisningspraksis
	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 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 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 skrive en rapport fra den tiden de er ute i praksis.






Vedlegg 1


Vurdering i valgfaget støttekontaktarbeid



Standpunktkarakter

Det gis standpunktkarakter i faget.



Vurderingsform:	Bestått/Ikke bestått.

For å få karakteren Bestått legges beskrivelsen av innholdet i karakteren 2 til grunn.
Beskrivelsen framgår i Forskrift av 26.06.95 nr. 676 om eksamen, fag-/svenneprøve, vurdering, dokumentasjon og klage over karakterer og prøvebedømmelse i videregående opplæring med kommentarer (Rundskriv F-6/96).

Karakteren i valgfaget skal ikke inngå i den poengberegningen som benyttes ved inntak til høgere utdanning.




