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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 II (VKII) allsidig landbruk.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet 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 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 28. juni 1995.








Innhold




Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1		Innledning	1
1.2		Inntakskrav	1
1.3		Varighet	2
1.4		Innhold	2
1.5		Kompetanse	2

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1		Felles mål for studieretningsfagene	3
2.2		Jord- og plantedyrking	4
2.3		Husdyrlære	6
2.4		Skogbrukslære	8
2.5		Naturforvaltning	10
2.6		Teknikk og håndverk	13
2.7		Økonomi	14

Kapittel 3:	Vurdering	18
3.1		Hvorfor vurdering?	18
3.2		Hva skal vurderes?	18
3.3		Hvordan skal vurderingen skje?	18
3.4		Spesielle forhold	19

Vedlegg 1
1.1		Fag- og timefordeling i videregående kurs II allsidig landbruk	20
1.2		Moduler i videregående kurs II allsidig landbruk	21

Vedlegg 2
Vurdering i videregående kurs II allsidig landbruk	22




22
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Overgang fra fangst og samlesamfunnet til å kultivere jorden og å holde husdyr står som en viktig epoke i menneskets kulturhistorie.
Med økende befolkningsvekst i verden og store utfordringer i forhold til miljø- og naturforvalt-ning, økonomi og sosiale faktorer, vil landbruk også i framtiden være en næring av stor betydning for menneskene både i globalt og lokalt perspektiv.

Landbruk som næring og yrke er en viktig del av alle nasjoners verdiskaping gjennom forvalt-ning og bruk av land og naturressurser og produksjon av varer og tjenester basert på natur-grunnlaget. 

Videregående kurs II allsidig landbruk tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse knyttet til kunn-skaper, ferdigheter og holdninger i forhold til en allsidig landbruksproduksjon. Med landbruk menes i denne sammenheng biologisk forvaltning av landarealer i vid betydning. Eggproduksjon, sauehold knyttet til utnytting av fjellbeiter, kornproduksjon, opplevelseslandbruk knyttet til turisme, miljøvern, naturforvaltning og skjøtsel knyttet til kulturlandskap er eksempler som viser spennvidden og mangfoldet innen landbruk.

Opplæringen i videregående kurs II allsidig landbruk bygger videre på samme idégrunnlaget som grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:
	sikre opplæring i produksjon av mat og biologiske råvarer av høy kvalitet
	ivareta behovet for menneskelig helse, trivsel, miljø og sikkerhet
	forvalte vårt livsmiljø og våre naturressurser, slik at grunnlaget legges for en bærekraftig utvikling der våre aktiviteter ikke reduserer mulighetene for overlevelse og livsutfoldelse for våre etterkommere.

Videregående kurs II allsidig landbruk er et tilbud til dem som:
	ønsker å utdanne seg til agronom og drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller annet praktisk landbruksarbeid
	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innenfor landbruk , naturforvaltning, biologi og annen utdanning der naturbrukskunnskaper vil styrke den videre utdanning
	ønsker faglig bakgrunn i allsidig landbruk som grunnlag for annen utdanning  
	har interesse for naturbruksnæringene og landbruk, men er usikker på yrkesvalg
	er opptatt av natur og miljøspørsmål.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II allsidig landbruk, må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I landbruk og naturforvaltning i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3	Varighet

Videregående kurs II allsidig landbruk er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II allsidig landbruk 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som agronom får man etter 3 års 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:

Felles allmenne fag
Etter gjennomført grunnkurs og VKI
Gjenstående timer for de 
som har VKII i skole
Norsk
150
373
Engelsk
150
37
Samfunnslære
75
0
Nyere historie
0
150
Matematikk
112
75
Naturfag*
187
0
Til sammen
674
635

*	I studieretning for naturbruk er 5-timersfaget i naturfag lagt inn i grunnkurset.

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.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskap om naturen som økologisk system og  produksjonsgrunnlag for bærekraftig landbruk

	kunne utføre vanlig arbeid i landbruket på en selvstendig måte og i samarbeid med andre

	kunne forholde seg til samfunnets behov for kulturlandskapet som rekreasjonskilde og behovet for flerbruk av landbruksarealer

	kunne orientere seg om landbrukets utvikling både nasjonalt og internasjonalt og ha evnen til å tilpasse seg endrede rammevilkår

	ha kunnskap om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle, økologiske, markedsmessige og økonomiske forhold ved produksjon av varer og tjenester i landbruk og naturbruk

	kunne sette en annen person i arbeid og kjenne til ansvaret ved å være arbeidsgiver og arbeidsleder

	ha grunnlag for å kunne ta del i næringsutvikling og kunne være med på å skape nye arbeidsplasser i bygdesamfunnet

	ha kunnskaper om hvordan man kan drive egen næringsvirksomhet innen landbruk og landbruks-tilknyttede næringer

	ha nødvendig kunnskap om lover, forskrifter og regelverk knyttet til landbruket

	kunne vurdere og anvende kunnskaper på helhetlige problemstillinger i landbruket

	kjenne til ulike landbruksorganisasjoners plass i samfunnet og se sammenhengen mellom engasjement og innflytelse

	forstå betydningen av fagkunnskaper og verdisyn som grunnlag for ulike driftsformer i landbruket

	arbeide for reell likestilling og forståelse mellom kjønnene innen landbruket og i samfunnet ellers

	kunne ta nødvendig hensyn til helse, miljø og sikkerhet

	kunne bruke tilgjengelig informasjon og relevant informasjonsteknologi

	ha kunnskap om etiske verdier vår kultur bygger på i forhold til landbruk generelt og lokalt naturbruk og lokale tradisjoner





2.2	Jord- og plantedyrking


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive de viktigste kulturvekstene innen landbruksproduksjon i Norge, og kjenne kravene for å kunne gjennomføre en kvalitetsproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til og kunne vurdere krav de ulike vekstene har til jordkultur, næringstilgang, stell i veksttiden, høsting og til lagring

1b	forstå morfologisk oppbygning, vekst og utvikling av de viktigste kulturvekstene

1c	vite betydningen av arts- og sortsmangfold og kjenne til ulike sorters egenskaper i forhold til ulike dyrkingsforhold

1d	kjenne til sykdommer, skadedyr og ugras i de ulike kulturvekstene, og kunne vurdere hvilken virkning de ulike bekjempelsesmetodene har på skadegjører, plantene og miljøet

1e	ha kunnskaper om bruk og håndtering av plantevernmidler

1f	kjenne til betingelser for god konservering, ulike konserveringsmetoder tilpasset ulike vekster, kunne forklare hva som foregår i en konserveringsprosess, og vurdere resultatet i forhold til innsatsfaktorene

1g	kjenne til forskjellige former for plantedyrking i regulert klima

1h	kjenne til alternative dyrkingsmåter i planteproduksjon

1i	kjenne kvalitetskravene for frø, settemateriale og plantemateriale

1j	kjenne til prinsipper og metoder for planteforedling

1k	ha kunnskap om hvordan man omsetter de viktigste kulturvekstene og kjenne til de ulike omsetningsleddene


Mål 2
Elevene skal kjenne til de viktigste kulturvekstene i landbruk i de ulike verdensdelene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til de ulike kulturvekstene og deres krav til vekstforhold og kjenne til de viktigste innsatsfaktorene for å oppfylle disse kravene 


2b	kjenne til hva de ulike kulturvekstene nyttes til, og hvilken betydning denne varen har for de ulike verdensdeler


Mål 3
Elevene skal kunne utarbeide miljø- og ressursplan for en landbrukseiendom

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drøfte betydningen av en miljø- og ressursplan for en landbrukseiendom

3b	kjenne til de ulike elementene en miljø- og ressursplan består av, kunne sette disse i en sammenheng og utforme eksempel på en slik plan

3c	kunne sette opp en landskapsskjøtselplan som ivaretar hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, flerbruk og landskapets opplevelsesverdi

3d	kunne sette opp en gjødselplan 

3e	kunne lokalisere punktutslipp og sette iverk tiltak som hindrer slike utslipp

3f	kunne sette igang tiltak som hindrer erosjon

3g	kunne sette opp en plan for bekjempelse av sykdommer, skadedyr og ugras i de ulike kulturvekstene


Mål 4
Elevene skal kunne planlegge og lede gjennomføringen av praktiske arbeidsoppgaver innenfor stell av jord og planter på en sikker og trygg måte

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha innsikt i hvordan dyrkingspraksis, vekstskifte og plantevalg har betydning for regulering av ugras, sykdommer og skadedyr

4b	kunne vurdere riktig tidspunkt for ulike plantekulturtiltak

4c	kunne bruke ulike redskaper for jordarbeiding, gjødsling, kalking, vanning, plantevern og høsting

4d	kunne utføre ulike metoder for planteoppal




2.3	Husdyrlære


Mål 1
Elevene skal kunne ta det faglige ansvaret for en besetning innenfor tradisjonell husdyrproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne se sammenhengen mellom egen dyktighet, dyrenes helse og trivsel, naturlig atferd og produksjonsresultat og kunne gjennomføre en kvalitetsproduksjon

1b	kunne planlegge driften for å ivareta dyrenes livsmiljø og helse og røkterens arbeids-situasjon best mulig

1c	kunne vurdere endringer og justeringer i produksjonen som resultat av endrede markeds- og rammevilkår samt se muligheter for å videreutvikle produksjonen

1d	legge opp driften slik at det er mulig for andre å overta i perioder

1e	kunne gi instruksjon og opplæring til andre

1f	vite hvordan ulike veiledningsorganisasjoner innenfor husdyrsektoren er bygd opp og fungerer


Mål 2
Elevene skal kjenne dyrenes anatomi og fysiologi, deres behov for nærings- og byggestoffer og kunne vurdere ulike måter å dekke behovet på

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha gode kunnskaper om dyrenes fordøyelsessystem, fysiologi og næringskrav i forhold til fôrplanlegging

2b	kjenne de aktuelle fôrmidlene og kunne vurdere deres næringsverdi

2c	kunne sette opp fôrplaner som sikrer god utnyttelse av dyrenes produksjonspotensiale, med utgangspunkt i gårdens ressursgrunnlag


Mål 3
Elevene skal forstå betydningen av en god helse- og miljøtilstand i besetningen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne de aktuelle husdyrsykdommene, forskrifter knyttet til disse og vurdere sammen-hengen mellom helse, stell og ytelse

3b	kjenne til alternative og tradisjonelle behandlingsopplegg ved sykdom og mistrivsel

3c	kunne vurdere og gjennomføre forebyggende tiltak mot sykdommer og parasitter. Elevene skal kjenne til hvilken betydning beitepraksis og allsidig dyrehold kan ha for å begrense snylteproblem

3d	ha kunnskaper om ulike miljøtekniske og innredningsmessige løsninger for husdyrrom som ivaretar husdyrenes adferdsmessige behov

3e	kjenne dyrevernforskriftene og de praktiske konsekvensene av disse


Mål 4
Elevene skal kunne forstå betydningen av å drive et godt og framtidsrettet avlsarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha noe kunnskaper om genetikk og generell avl som grunnlag for praktisk husdyrhold og avlsarbeid

4b	kjenne dyrenes reproduksjonssystem og kunne gjennomføre en effektiv brunstkontroll

4c	kjenne avlsplaner på storfe, småfe eller gris og forstå hvilke vurderinger som ligger til grunn for planene

4d	kunne drive avl på buskapsnivå

4e	utføre registreringer for husdyrkontrollen samt bruke analyseresultatene til å oppnå tilfredsstillende produksjonsresultatet

4f	kjenne til ulike sider ved genteknologien


 2.4	Skogbrukslære


Mål 1
Elevene skal kjenne den økologiske betydningen skogen har nasjonalt og globalt. Elevene skal kunne vurdere ulike driftsformer i skogbruket i forhold til artsmangfold og flerbrukshensyn

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha noe kjennskap til ulike økosystemer knytte til skogområder i andre deler av verden

1b	kjenne til problematikken omkring skogdød

1c	kjenne til det norske barskogvernet og bakgrunnen for offentlig vern av skogområder

1d	vite hvordan et aktivt skogbruk kan kombineres med biologisk mangfold

1e	kjenne den rollen skogbruket har i utviklingen og bevaringen av kulturlandskapet


Mål 2
Elevene skal ha grunnlag for å kunne drive en gårdsskog på en praktisk forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hvordan driften av gårdsskogen kan koples sammen med driften av gården ellers på kort og på lang sikt

2b	kjenne ulike samarbeidsformer som er aktuelle i gårdsskogbruket, blant annet med hensyn til arbeidskraft og maskiner

2c	kjenne de særskilte reglene som gjelder ved skattlegging i skogbruket

2d	kjenne hovedtrekkene i det lovverket norsk skogbruk styres av

2e	kjenne til formålet med og bruken av skogavgiften

2f	vite hvordan omsettingen av tømmer foregår, og hvordan priser og leveringsvilkår blir fastsatt, samt vite hva som skjer fra virkeskontrakt til virkesoppgjør

2g	ha kjennskap til tariffavtale for skogbruk og bruk av leid hjelp i skogbruket

2h	kunne vurdere ulike driftsmetoder økonomisk og økologisk



Mål 3
Elevene skal kunne vurdere tilstanden i ulike bestand og planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for å få en god utvikling av bestanden

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til muligheter og begrensninger for de viktigste treslag i norsk skogbruk

3b	kjenne de viktigste sidene ved skogkultur som forynging, ugraskontroll, ungskogpleie, stammekvisting og tynning

3c	ha noe kunnskap om gjødsling og grøfting

3d	kunne utføre kvalitetskontroll ved tynnings- og sluttavvirkingsdrift

3e	kunne planlegge foryngingshogster, slik at de gir et godt grunnlag for en ny bestand

3f	kjenne vanlige skader på skogen forårsaket av sopp, insekter m.m. og kjenne forebyggende tiltak

3g	vite hva som skal til for å produsere kvalitetsvirke som markedet etterspør

3h	under veildning kunne utarbeide en forenklet skogbruksplan


Mål 4
Elevene skal kunne delta i planlegging og kontroll av manuelle og maskinelle arbeids-oppgaver knyttet til tømmerdrift og kulturarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ut fra skogbruksplanen kunne planlegge arbeidsoppgaver med hensyn til flerbruk, sikkerhet og økonomi

4b	legge opp og kontrollere arbeidet med ulike typer skogsdrift

4c	kunne vurdere ulike typer skogsdrift i forhold til miljø og økonomi



Mål 5
Elevene skal kjenne til hvordan gårdsskogen kan danne grunnlag for alternativ næringsutvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til viktige produksjonsmetoder for juletrær, pyntegrønt eller andre skogprodukter

5b	kjenne til produksjon og salg av ved

5c	ha noe kunnskap om energiskog



2.5	Naturforvaltning


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om begrepet bærekraftig utvikling med bakgrunn i økologiske, økonomiske, samfunnsfaglige og etiske vurderinger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	kunne gi eksempler på ulike tolkninger av begrepet bærekraftig utvikling, sette seg inn i eventuelle verdikonflikter og interessemotsetninger og vurdere årsaker til ulike gruppers prioriteringer

1b 	kunne iverksette tiltak som gir slagordet "tenke globalt - handle lokalt" et konkret innhold og drøfte muligheter for bærekraftig utvikling av et lokalsamfunn økologisk, økonomisk, sosialt og kulturelt

1c 	kunne vurdere egne holdninger og handlinger i forhold til bærekraftig utvikling og bevaring av et kulturelt og biologisk mangfold

1d 	kunne vurdere ulike holdninger til biologisk mangfold som bærende prinsipp for natur-forvaltningen

1e	ha kunnskaper om samspillet i våre viktigste økosystemer og se betydningen av felles ansvar for ressursfordeling på kort og lang sikt






Mål 2
Elevene skal ha ferdigheter i naturbruk og kunne drøfte hvordan næringsvirksomhet innen naturbruk kan forenes med hensynet til naturgrunnlag, kulturgrunnlag,  flerbruksinteresser og lover og regelverk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	ha videreutviklet ferdigheter i en eller flere naturbruksaktiviteter og kunne ta hensyn til planter og dyrs behov ved planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet og fritidsaktiviteter

2b 	kunne planlegge og gjennomføre skjøtsels- og kultiveringstiltak for vilt- og fiskebestander på bakgrunn av egne undersøkelser og annen informasjon om næringsgrunnlag, artssammensetning, bestandsstørrelser, aldersfordeling og reproduksjon

2c 	ha kunnskaper om utvikling av ulike naturbruksprodukter 

2d 	kunne fungere som naturbruksveiledere for ulike målgrupper og kunne anvende språk-kunnskaper og kunnskaper om kultur og økologi i dette arbeidet

2e	kunne planlegge og gjennomføre skjøtselstiltak i et kulturlandskapsområde, forklare betyd-ningen av aktiv skjøtsel og sette dette inn i en økologisk og næringsmessig sammenheng

2f	kunne lage utkast til flerbruksplan for et kulturlandskapsområde og drøfte hvordan landbruk, naturvern og friluftsinteresser kan samordnes


Mål 3
Elevene skal kunne vurdere konsekvensene av menneskelig aktivitet for natur, miljø, økonomi, sysselsetting og helse og gi eksempler på kortsiktige og langsiktige tiltak som 
kan bidra til ønsket utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive miljøstatus i et økosystem ved enkle målinger, biologiske og kjemiske analyser, intervjuer og litteraturstudier

3b	kunne peke på noen viktige miljøutfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt og drøfte sammenhenger mellom årsak, virkning og mulige tiltak

3c 	kunne foreta en enkel kretsløpsanalyse for noen varer, vurdere produksjonsmetoder, tek-niske løsninger, bruken av fornybare og ikke fornybare ressurser og produktets levetid

3d 	kjenne til rutiner for innsamling og avfallshåndtering i en kommune, kjenne innholdet i begrepet "avfallsminimering" og kunne gi eksempler på produkter som egner seg for ombruk, material- og energigjenvinning

3e	kunne trekke linjer mellom fordelingspolitikk, livsstil og naturforvaltning og drøfte konsekvenser for individ og samfunn


Mål 4
Gjennom arbeid med lokale miljøutfordringer skal elevene ha kunnskaper om miljø-politikk og naturforvaltning i offentlig og privat regi og bli kjent med saksgang, ansvarsfordeling og sentrale virkemidler i naturforvaltningsarbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	kjenne sine rettigheter til innsyn og medvirkning i naturforvaltningssaker og kunne benytte ulike muligheter til å påvirke utviklingen i nærmiljøet

4b 	kunne lage høringsuttalelse til en kommune- eller reguleringsplan eller hente opplysninger fra tilsvarende planer for å løse konkrete oppgaver lokalt

4c 	kjenne til sentrale mål for miljøpolitikken lokalt, nasjonalt og internasjonalt, kunne gi en oversikt over sentrale virkemidler og kunne gi eksempler på praktisk oppfølging av miljøpolitiske vedtak

4d 	kjenne til mål og virkemidler i nasjonalt naturforvaltningsarbeid, oppbygningen av offentlig naturforvaltning, fordeling av oppgaver og ansvar på ulike nivå og betydningen av samarbeid mellom offentlig og privat sektor

4e 	kunne anvende sentrale lover og forskrifter på egen virksomhet, ha kjennskap til sentrale bestemmelser i norsk miljø- og næringslovgivning (forurensningslov, viltlov, innlandsfiske-lov, naturvernlov, kulturminnelov m.fl.) og kunne forklare hva speilvendingsprinsippet innebærer

4f 	kjenne til nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med naturforvaltnings-saker, deres formål, arbeidsform og innsats lokalt

4g 	kunne vurdere tap, skade- og erstatningsspørsmål i forhold til naturens-, kulturers- og næringers tålegrense





2.6	Teknikk og håndverk


Mål 1
Elevene skal kunne bruke og vedlikeholde bygninger, maskiner og redskap i landbruket på en selvstendig måte og i forhold til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. De skal kunne planlegge og vurdere mekaniseringsbehov i forhold til optimale økonomiske, helsefore-byggende og agronomiske løsninger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke nødvendige tekniske innretninger og utstyr i landbruket

1b 	ha kunnskaper om og kunne sammenligne ulike mekaniseringsopplegg og forstå hvordan disse påvirker behovet for arbeidskraft og har konsekvenser for  driftssikkerheten, natur-miljøet, arbeidsmiljøet, produktkvaliteten og agronomiske forhold

1c	kunne instruere i bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

1d	kunne nyttiggjøre seg bruksanvisninger, delekataloger og håndbøker, for bl.annet å sikre gode ettersyns- og vedlikeholdsrutiner og kunne vurdere behov for reservedelslager

1e	ha kunnskaper om enkle landmålingsmetoder og ha kjennskap til kart, karttegning og arealberegning


Mål 2
Elevene skal kunne kunne vurdere bygningers verdi og kunne utføre enkel bygnings-planlegging

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne lage enkle bygningstegninger og kunne vurdere ulike planløsninger og hvordan disse kan tilpasses lokale bygge- og tuntradisjoner

2b	kunne vurdere bygningers verdi og muligheter for tilpasning eller ombygging. Elevene skal kunne spesifisere bygningsarbeid som grunnlag for innhenting av anbud

2c	kjenne til sentrale lover og forskrifter som gjelder ved bygningsplanlegging og omfattende bygningsarbeid

2d	kjenne til prinsippene for kjøle- og tørketeknikk og under veiledning kunne planlegge lager- og tørkerom

2e	kunne prinsippene for isolasjon og kunne utføre enkle beregninger som grunnlag for å vurdere behovet for isolering

2f	kunne benytte tabeller og annet oppslagsverk som grunnlag for dimensjonering ved enkelt bygningsmessig vedlikehold

2g	kunne prinsippene for ventilasjon, vurdere ulike løsninger og kunne gjennomføre enkle luftstrøm- og gassmålinger og klimaregulering

2h	med utgangspunkt i varmebalanse kunne foreta beregninger ut fra dyretall, bygnings-konstruksjon og ventilasjonsbehovet


Mål 3
Elevene skal kunne bruke og vedlikeholde bygninger og utstyr på en forsvarlig måte både i forhold til mennesker, dyr og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjennomføre enkle tiltak for å lette arbeidet og utføre arbeidet på en effektiv og sikker måte med nødvendige hensyn til helse, miljø og sikkerhet

3b	kunne forebygge og delta i utbedring av skader på bygninger og utstyr fra naturelementene jord, luft, ild og vann



2.7	Økonomi


Mål 1
Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i norsk og internasjonal landbruks- og distrikts-politikk og kunne peke på konsekvenser internasjonale avtaler har for norsk landbruk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne den historiske utviklingen og dagens målsettinger i norsk landbruks- og distrikts-politikk og kunne vurdere hvordan en næringsutøver kan tilpasse seg politiske signaler

1b	kjenne til virkemiddelbruken i landbruks- og distriktspolitikken og kunne vurdere denne i forhold til målsettinger for landbruket

1c	ha kunnskaper om oppgaver landbruksnæringen har i forhold til gjennomføringen av norsk landbruks- og distriktspolitikk og det forvaltningssystemet som er bygd opp for å kunne gjennomføre dette

1d	kjenne til internasjonale organisasjoner og avtaler som Norge er tilsluttet og hvordan dette virker inn på landbruks- og distriktspolitikken her i landet

1e	kjenne til hvordan internasjonal varehandel og forpliktelser gjennom internasjonalt samarbeid påvirker landbruket og landbrukspolitikken i vårt land og i en del andre land

1f	kjenne til muligheter og begrensninger i matvareforsyningen og fordeling i global målestokk

1g	kjenne til forskjellige retninger innen alternative økonomiske teorier og kunne vurdere disse opp mot en bærekraftig utvikling i landbruket og dagens økonomiske ramme-betingelser


Mål  2
Elevene skal ha kunnskap om bondens ansvar som forvalter av naturgrunnlaget og menneskeskapte verdier knyttet til en landbrukseiendom

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om sammenhengen mellom biologi, økologi og økonomi i kortsiktig og langsiktig perspektiv i landbruket

2b	kunne utarbeide mål som grunnlag for optimal bruk av samlede ressurser og for å kunne vurdere oppnådde resultater

2c	ha kunnskaper om ulike former for samarbeid i landbruket, kunne forklare hva som kan oppnås ved samarbeid og vite hvilke krav som må være oppfylt for at et samarbeid skal lykkes

2d	kjenne til hva som kreves av en bonde som arbeidsgiver og arbeidsleder

2e	kunne vurdere forsikringsbehov for liv, helse og materiell og kjenne til innholdet i forsikringsavtaler

2f	ha kunnskaper om lov og regelverk knyttet til forvaltning av en landbrukseiendom

2g	kjenne til sentrale lover, bestemmelser og prosedyrer i forbindelse med leie, forpaktning, kjøp og familieoverdragelse av landbrukseiendom

2h	ha kunnskaper om etablering av ny næringsvirksomhet knyttet til landbrukseiendom eller virksomhet knyttet til landbruket


Mål 3
Elevene skal kunne skaffe seg  oversikt og kontroll over økonomien på en gård og kunne vurdere hvordan ulike beslutninger påvirker mulighetene for å nå oppsatte mål

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne betrakte gården som helhet og kunne vurdere de oppnådde resultater  i forhold til oppsatte mål og samlet ressursbruk

3b	kunne reagere rasjonelt på politiske vedtak og endringer i rammevilkår av betydning for gården og landbruket

3c	kunne benytte markedskunnskaper i strategisk og økonomisk planlegging

3d	kunne utarbeide kalkyler og fullstendige driftsplaner og vurdere hvordan ulike beslutninger kan påvirke lønnsomhet, likviditet og soliditet på kort og lang sikt

3e	vite hvordan kostnadene på gården kan holdes på et rimelig nivå

3f	kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet og forhold som eventuelt har betydning for den samlede velferden på kort og lang sikt

3g	kunne benytte kostnadskalkyler for ulike typer mekaniseringer og forstå hvordan god kapasitetsutnyttelse og godt vedlikehold av utstyret påvirker kostnadene


Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i markedslære og markedsføring av varer og tjenester fra landbruket og tilknyttet lokal næringsvirksomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til hvilke varer, tjenester og opplevelser norsk landbruk tilbyr og kunne vurdere nye satsingsområder

4b	vite hvilke faktorer som er av størst betydning for tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester og forstå hvilke følger dette kan ha for bedriften

4c	kunne vurdere forskjellige måter å omsette varer og tjenester på

4d	ha kunnskaper om samvirke som  organisasjonsform, kjenne til oppgaver større samvirkeorganisasjoner utfører og kunne vurdere landbrukssamvirkets muligheter i framtiden under ulike markedsforhold




Mål 5
Elevene skal kunne føre og tolke et vanlig landbruksregnskap og kunne benytte regn-skapet som grunnlag for analyse og planlegging

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til de viktigste formelle kravene til et skatteregnskap og kunne benytte relevante oppslagsverk under regnskapsføringen

5b	kunne forklare sammenhengene i regnskapet, med hovedvekt på årsoppgjøret og hvordan ulike disposisjoner i årsoppgjøret virker inn på regnskapsresultatene på kort og lang sikt

5c	ha oversikt over hovedtrekkene i vårt skattesystem og kunne utføre enkle skatteberegninger

5d	kjenne sammenhengen mellom skatteregnskap og driftsregnskap og kunne utføre og tolke regnskapsanalyser







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, 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. 

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II allsidig landbruk

Felles allmenne fag
Årstimer
(gj.snitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Jord- og plantedyrking
224
6
Husdyrlære
224
6
Skogbrukslære
112
3
Naturforvaltning*
112
3
Teknikk og håndverk
112
3
Økonomi
300
8
Til fordeling blant studieretningsfagene**
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


*	Faget naturforvaltning er identisk med målene 1, 2, 5 og 6 i faget naturforvaltning i VKII naturforvaltning.

**	Timene kan brukes til å styrke ett eller flere av studieretningsfagene ut fra næringsgrunnlaget i distriktet og skolenes profilering.



1.2	Moduler i videregående kurs II allsidig landbruk

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Husdyrlære
Modul 1:	  Fôring og stell av husdyr
	  Mål 1, 2 og 3.
150
4

Modul 2:	  Avlsarbeid og avlsmål for 	  husdyr
	  Mål 4.
75
2
Jord- og plantedyrking
Modul 3:	  Kulturvekster
	  Mål 1 og 2.
75
2

Modul 4:	  Miljø- og ressursplan
	  Mål 3.
75
2

Modul 5:	  Praktisk jordbruk og 	   	  plantedyrking
	  Mål 4.
75
2
Skogbrukslære
Modul 6:	  Alle mål i faget.
112
3
Naturforvaltning
Modul 7:	  Alle mål i faget.
112
3
Teknikk og håndverk
Modul 8:	  Tekniske innretninger i 	  	  landbruket
	  Mål 1.
75
2

Modul 9:	  Bygningsplanlegging i 	   	  landbruket
 	  Mål 2 og 3.
38
1
Økonomi
Modul 10: Landbrukspolitikk og 	 	  forvaltning
  	  Mål 1 og 2.
112
3

Modul 11: Landbruksøkonomi og 	 	  markedslære
	  Mål 3 og 4. 
112
3

Modul 12: Landbruksregnskap
	  Mål 5.
75
2

Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene legges til de tilhørende moduler.

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 II allsidig landbruk.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



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.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
4.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II allsidig landbruk:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til eksamen i to av fagene jord- og plantedyrking, husdyrlære eller økonomi.
	Elevene kan trekkes ut til eksamen i fagene skogbruk, teknikk og håndverk og naturforvaltning.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Eksamensform:	Jord- og plantedyrking, husdyrlære og skogbruk: praktisk-muntlig.
		Økonomi, teknikk og håndverk og naturforvaltning: skriftlig.




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

