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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) akvakultur. 


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, 22. juni 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

De naturgitte forutsetningene for liv og virke knyttet til sjø og hav er meget gode i Norge. I uminnelige tider har befolkningen langs kysten høstet av det havet kunne gi. I moderne tid har dyrking av havet, akvakultur, utviklet seg til en viktig næring. Oppdrett av fisk, skalldyr, alger og andre vannlevende organismer under kontrollerte betingelser foregår langs hele kysten. Dette er en ung næring i Norge, selv om vi kjenner til at det er blitt drevet kultivering av fiskebestand over svært lang tid.  På 1950 tallet startet de første forsøkene med oppdrett av laks og ørret i sjøen. Utvikling av merder i sjøen gjorde at næringen ekspanderte kraftig fra 1970.  

Lang kyststrekning, rent vann, egnede arter og evnen og viljen til å prøve ut nye ideer og ny teknologi har lagt grunnlaget for denne veksten. Det er viktig at utviklingen i næringen skjer innen naturens tålegrenser der hensynet til det omkringliggende miljøet ivaretas. Dette skal blant annet utdanningen innen akvakultur bidra til. Næringen er hovedsakelig lokalisert i kyststrøkene og bidrar til å opprettholde aktive lokalsamfunn i distriktene. 

Opplæring i videregående kurs I akvakultur bygger videre på samme idègrunnlag som grunnkurs naturbruk. 

Videregående kurs I akvakultur er et tilbud til mennesker som:

	ønsker å utdanne seg som fagarbeider innen praktisk akvakultur 

	ønsker på annen måte å arbeide med fagområdet akvakultur

	ønsker faglig bakgrunn innenfor akvakultur som grunnlag for annen utdanning

	har interesse for akvakultur, men er usikker på yrkesvalg

	er opptatt av natur og miljøspørsmål

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I akvakultur må søkeren normalt ha bestått grunnkurs naturbruk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I akvakultur er normalt 1-årig. 



1.4	Innhold

Videregående kurs I akvakultur 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) allmennfaglig 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.

I studieretning naturbruk kan man oppnå studiekompetanse gjennom videregående kurs II naturforvaltning. Dette kurset har opptak fra alle videregående kurs I i studieretningen.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som setter dem i stand til å utføre det daglige arbeidet på et oppdrettsanlegg

	ha kunnskaper om de arter som oppdrettes for salg, om de alminnelige anleggstypene i ferskvann og sjøvann, om omfang og struktur i oppdrettsnæringen og om de markeder produktene går til

	kunne utføre arbeidet ut fra kunnskaper om de kvalitetskrav som stilles til oppdrettsorganismer, arbeid, utstyr og produkter

	kunne gjøre observasjoner innen fagfeltet, formulere mulige forklaringer og kritisk prøve dem mot fakta eller funn

	ha nødvendige kunnskaper om lov og regelverk tilknyttet næringen

	vise respekt for arbeid med levende organismer

	kunne identifisere miljøproblemer i oppdrettsnæringen og ha kunnskaper om hvordan disse kan forebygges

	kunne ta ansvar for egen læring og være motivert til å fortsette sin faglige utvikling og holde seg orientert om utviklingen i norsk oppdrettsnæring

	forstå sammenhengen mellom godt utført arbeid og bedriftens økonomi

	ha kjennskap til utviklingen innen oppdrettsnæringen internasjonalt og kunne se fremtidsmulighetene i næringen

	kunne utøve sitt arbeid slik at hensyn til mennesker og naturmiljø ivaretas, være med og utvikle en bærekraftig norsk oppdrettsnæring, og kunne sette den inn i en økologisk, etisk og  samfunnsmessig sammenheng

	ha utviklet yrkesstolthet og god arbeidsmoral, kunne ivareta enkeltmenneskets velferd i arbeidet og respektere andre menneskers verdier og egenverd

	ha kunnskaper om de etiske verdiene vår kultur bygger på

	kunne bruke erfaringer, kunnskaper og evner tverrfaglig på en kreativ måte

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i faglig sammenheng

	ha grunnlag for videre spesialisering innen alle deler av norsk oppdrettsnæring og for valg av videre utdanning og yrke 
2.2	Biologi for akvakultur


Mål 1
Elevene skal kjenne den generelle biologien til de artene det drives kommersiell
oppdrett av i Norge

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne navngi oppdrettsartene på grunnlag av ytre kjennetegn

1b	kunne vurdere artenes egnethet for oppdrett under lokale miljøforhold ut  fra kunnskap 
	om artenes anatomi, fysiologi, naturlig utbredelse og miljøkrav

1c	med basis i kunnskap om artenes naturlige livssyklus, miljøkrav og naturlige utbredelse, ha 
	kunnskaper om hvordan artene best kan forvaltes i forhold til målet om en bærekraftig 
	utvikling


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om kjennetegn ved det akvatiske miljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige tilpasninger til ulike 
	akvatiske miljø

2b	kunne beskrive kjemiske og fysiske forhold  i vann, kunne gjøre rede for de viktigste 
	miljøfaktorene i vann og kunne se sammenhengen mellom dem

2c	kunne utføre rutinemessige målinger av miljøparametre og vurdere resultatene ut i fra 
	artenes miljøkrav og toleransegrenser

2d	kunne gjøre rede for økologiske sammenhenger i ferskvann og sjøvann og forstå 
	årstidvekslinger i primærproduksjonen

2e	kunne gjøre rede for naturlig stoffomsetning i akvatiske økosystemer og konsekvenser av 
	overgjødsling og forurensning

2f	kunne forklare begrepet "lokalitetens biologiske bæreevne", hvordan oppdrettsvirksomhet 
	påvirker økologiske sammenhenger og ut fra dette kunne foreta enkel lokalitetsvurdering



Mål 3
Elevene skal kjenne de grunnleggende prinsippene innenfor avl på vannlevende
organismer og kunne beskrive hvordan dette kan nyttes innenfor oppdrettsnæringen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke de viktigste begrepene innen avl og beskrive de forskjellige avlsmetodene

3b	kunne formulere de gjeldende avlsmålene og begrunnelsen for dem

3c	ha kunnskaper om organiseringen av avlsarbeidet i Norge

3d	kunne vurdere forskjellen mellom naturlig utvalg og systematisk avl og vurdere de etiske 
	sidene


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å forebygge og bekjempe sykdom hos oppdrettsorganismer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne forhold som påvirker vekst og spredning av mikroorganismer, kunne ta 
	bakterieprøver og utføre enkel bakteriedyrking på næringssubstrat

4b	ha kunnskaper om sammenhengen mellom oppdrettsorganismens livssyklus og 
	stressreaksjoner og hvordan miljøforhold og håndtering virker inn på dette

4c	ha kunnskaper om de vanligste sykdommene innen norsk oppdrettsnæring

4d	kunne gjennomføre og begrunne tiltak for å begrense smittefaren innen oppdrettsnæringen

4e	kunne påvise sykdomssymptomer på grunnlag av endringer i atferd, utseende og indre 
	organer

4f	kjenne til hvilke tiltak det offentlige og næringen selv har satt i verk for å ivareta en god 
	helsetilstand i oppdrettsnæringen



Mål 5
Elevene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre riktig fôring av de vanligste oppdrettsorganismene i norsk oppdrettsnæring

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne sette sammen en optimal fôrblanding ut fra kunnskaper om hovednæringsstoffene, 
	næringskravene til de ulike oppdrettsartene og nærings- og energiinnholdet i aktuelle 	fôrråstoff

5b	kunne utføre fôrberegning bl.a. ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

5c	kjenne til konsekvenser av overfôring og feilernæring
	
5d	beskrive sammenhengen mellom temperatur og tilvekst og med bakgrunn i dette 
	planlegge og gjennomføre en korrekt fôring av alle stadier til oppdretts-organismen. 

5e	kunne lage en vekstkurve bl.a. ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

5f	kjenne de ulike begrepene innen fôr og fôring og kunne anvende disse i praktisk arbeide

5g	kjenne til kjemiske nedbrytingsprosesser i næringsstoffene og kunne behandle og lagre fôr 
	og fôrråstoffer slik at kvalitetskravene ivaretas

5h	ha kunnskaper om produksjonen av de mest vanlige levende fôrorganismer


Mål 6
Elevene skal kunne utføre aktuelle målinger og vurderinger

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne utføre målinger av saltholdighet og ledningsevne og beskrive innhold og løselighet 
	av	ulike salter i vann

6b	kunne utføre pH-målinger og gjøre rede for syrer og baser, samt kunne utføre pH-
	justering og bufring

6c	kjenne til de viktigste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres virkning på levende 
	organismer, og kunne bruke aktuelle kjemikalier på en forskriftsmesig måte

6d	ha kunnskaper om tungmetaller, kjemiske miljøgifter og næringssalter som kan påvirke 
	vannkvalitet i forbindelse med oppdrett

6e	kjenne til de viktigste gruppene av næringsstoffer i fiskefôr og deres betydning for fiskens 	helse og vekt

2.3	Teknologi


Mål 1
Elevene skal kjenne til oppbyggingen av aktuelle norske anleggstyper for egg-, yngel-, matfisk- og skalldyrproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de krav som må stilles til anlegg som skal brukes til utvikling og vekst av egg, 
	yngel og større fisk

1b	kunne beskrive kartyper med innløp, avløp og nivåregulering som blir brukt til klekking, 
	fôrdyrproduksjon, startfôring og vekstfase

1c	kunne gjøre rede for prinsippiell oppbygging av større lukkede anlegg som blir brukt til 
	produksjon av matfisk

1d	kjenne forhold som påvirker selvrensingen i kar og dammer

1e	kunne gjøre rede for prinsippløsninger for vanntilførsel og hovedavløp fra lukkede anlegg

1f	kjenne til hvordan åpne anlegg i sjøen er bygd opp og fortøyd og kjenne til prosesser som 
	gir slitasje på utstyret

1g	kunne vurdere egnethet for en anleggstype i forhold til oppdrettsart, lokalitet og kostnad


Mål 2
Elevene skal kjenne oppbygging og virkemåte til aktuelt utstyr 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans og ha erfaring med kobling 
	med resistanser i serie og parallell

2b	kjenne til oppbygging og virkemåte til transformatorer, generatorer, akkumulatorer og 
	elektriske motorer

2c	kjenne til de viktigste egenskapene hos aktuelle typer plast, betong, stål og tre

2d	kjenne til hva som forårsaker korrusjon og vite om aktuelle metoder for 
	korrusjonsbeskyttelse

2e	kjenne til forhold som har betydning for stabiliteten til en flytende gjenstand og kunne 
	vurdere stabilitet for fôringsbåter med og uten kran og for flytende gangveier


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for oppbyggingen av og funksjonen til utstyr som blir brukt ved ulike anleggstyper

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	vite hvilke krav som må stilles til utfôringsmaskiner og hvordan de vanligste utfôrings- 
	maskinene fyller disse kravene

3b	ha kunnskaper om behov, metoder, aktuelle tekniske løsninger og miljø for transport av 
	levende rogn og fisk i et oppdrettsanlegg og mellom anlegg 

3c	kunne vurdere når det er behov for sortering, deling og telling og kunne vise til utstyr og 
	systemløsninger for gjennomføring som sikrer en skånsom behandling av rogn og fisk

3d	kunne beskrive aktuelle teknikker for å hente opp dødfisk

3e	kjenne til prinsipper, utstyr og teknikker for rengjøring og desinfeksjon av anlegg og 
	utstyr


Mål 4
Elevene skal kjenne prinsippene til de mest aktuelle prosesser for vann ved norske akvakulturanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for ulike prinsipper for å justere pH og endre salinitet og innhold av 
	gasser, partikler, ammoniakk og mikroorganismer i vann

4b	kjenne til egnethet for ulike energianlegg i forhold til temperaturløft og vannstrøm


Mål 5
Elevene skal kjenne til og forstå betydningen av forskjellige produksjonsstrategier

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne lage en enkel produksjonsplan med antall, tilvekst, biomasse, tetthet og fôrforbruk 
	ut fra en gitt fiskestørrelse, et gitt tidsrom og gitte verdier for vanntemperaturer og 
	oppdrettsenheter

5b	ha kunnskaper om aktuell informasjonsteknologi for produksjonsplanlegging og 
	registrering ved et oppdrettsanlegg



Mål 6
Elevene skal kjenne til ulike lagringsmetoder for fôr og fôrråstoff

Hovedmoment
Elevene skal.

6a	kunne vurdere aktuelle metoder som kjøling, frysing, syrekonservering og tørking for å 
	forbedre holdbarheten til fôr og fôrråstoff


Mål 7
Elevene skal kunne sikre kvaliteten på arbeid, oppdrettsorganismer, helse, miljø, sikkerhet, anlegg og utstyr i ulike oppdrettsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til rammebetingelser for oppdrettsvirksomheten gitt i lover og forskrifter

7b	kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet for seg selv og andre i det praktiske arbeidet
	med akvakultur

7c	kunne utføre det daglige arbeidet på et oppdrettsanlegg slik at oppdrettsorganismene 
	sikres en best mulig helse

7d	ha kunnskaper om og forståelse for kvalitetskravene til et produkt

7e	kunne gjennomføre en enkel råvarekontroll i henhold til bedriftens krav

7f	kunne utarbeide og følge generelle beredskapsplaner

7g	kunne føre journal over miljø, produksjon og vedlikehold

7h	kunne foreta en enkel tilstandskontroll og planlegge nødvendig vedlikehold av anlegg og 
	utstyr

7i	kjenne til aktuelle kvalitetsikringssystemer og forstå betydningen av dem



2.4	Økonomi


Mål 1
Elevene skal kunne beregne enhetskostnader til produktene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	forstå en periodisk regnskapsrapport

1b	kunne kalkulere produksjonskostnader per enhet for ulike produkter ut fra drifts- og 
	regnskapsrapport og vurdere utviklingen over tid

1c	kunne definere de viktigste kostnadene i produksjonen

1d	kunne selvkostmetoden og dekningsbidragsmetoden for produktkalkyler


Mål 2
Elevene skal i sammenheng med en produksjonsplan kunne utarbeide et budsjett for driften i en periode

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utarbeide et periodisk investeringsbudsjett

2b	kunne utarbeide et enkelt resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

2c	kunne forstå virkningen av ulike innsatsfaktorer på driftsbudsjettet

2d	være i stand til å vurdere driften av et oppdrettsanlegg opp mot budsjettet


Mål 3
Elevene skal kunne måle avvik mellom budsjett og oppnådd resultat og forstå betydningen av disse

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utarbeide et enkelt system for måling av avvik og følge opp dette periodevis

3b	kunne foreslå driftsmessige forbedringer ut i fra registrerte avvik

3c	være i stand til å måle effektiviteten i produksjonen ved hjelp av ulike nøkkeltall



Mål 4
Elevene skal kunne sette seg inn i og forstå et resultatregnskap og en balanse

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	forstå hva som menes med god regnskapsskikk og enkel regnskapsføring

4b	kjenne prinsippene for varelagervurdering og beholdningsendring

4c	forstå oppbyggingen av resultatregnskap og balanse og kjenne til hva som kan leses
	ut av dette


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kjennskap til de viktigste markedene for norske oppdrettsprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne finne fram til de viktigste markedene for norske oppdrettsprodukter ut fra offentlig 
	statistikk og kunne følge utviklingen i markedene over tid

5b	ha grunnleggende kunnskaper om de viktigste markedskrav for norske oppdretts- 
	produkter

5c	kjenne til de viktigste konkurrentene til norske oppdrettsprodukter

5d	kjenne til de viktigste konkurransefortrinn til og anvendelser av norske 
	oppdrettsprodukter

5e	kjenne til de ulike betingelsene ved kjøp og salg 



2.5	Akvakultur


Mål 1
Elevene skal kunne utføre de daglige gjøremål på et flytende oppdrettsanlegg

Hovedelementer
Elevene skal

1a	kunne skifte, rengjøre og vedlikeholde nøter etter behov

1b	kunne velge riktig tauverk for aktuelle formål og beherske hensiktsmessige 
	sammenføyningsmetoder
1c	kunne delta i planlegging og utlegging av fortøyning

1d	på en sikker måte kunne bruke båt i arbeidet og kjenne til forhold som virker inn på 
	båtens stabilitet

1e	kunne bruke truck og kran


Mål 2
Elevene skal beherske de daglige gjøremål på et landbasert oppdrettsanlegg for settefisk eller matfisk

Hovedelementer
Elevene skal

2a	kunne utføre daglig renhold og kontroll med tilløp og avløp i inkubatorer og kar

2b	kunne styre miljøforholdene i anlegget ved hjelp av teknisk utstyr

2c	kunne foreta ettersyn og enkelt vedlikehold av teknisk utstyr etter instruks


Mål 3
Elevene skal kunne gjennomføre de daglige driftsrutinene med hensyn til organismene og miljøet i anlegget og selvstendig ta i bruk kontrollrutiner og beredskapsplaner

Hovedelementer
Elevene skal

3a	kunne ivareta det daglige tilsynet med oppdrettsorganismer på ulike stadier

3b	kunne kalibrere, bruke måleutstyr og utføre daglig registrering av miljøet i anlegget

3c	kunne gjøre rede for de viktigste forholdene som påvirker produksjonen


3d	kjenne grensene for iverksetting av tiltak ved uforutsette hendelser

3e	kunne vurdere resultatet av driften opp i mot det som er forventet

3f	forstå og kunne bruke en beredskapsplan

3g	kunne føre journaler over registreringer, vedlikehold og produksjon


Mål 4
Elevene skal kunne utføre en korrekt sortering, veiing og flytting av fisk

Hovedelementer
Elevene skal

4a	kunne foreta sortering ut i fra størrelse og kvalitet 

4b	beherske ulike måter å beregne snittvekt på og finne kondisjonsfaktor

4c	kunne forberede og foreta håndtering av fisk slik at fysisk skade og unødig stress unngås

4d	beherske nødvendige prosedyrer for inntak av fisk til anlegget og ved levering av fisk fra 
	anlegget


Mål 5
Elevene skal kunne foreta en korrekt fôring av oppdrettsorganismer på alle stadier

Hovedelementer
Elevene skal

5a	kunne beregne forventet og faktisk tilvekst og fôrmengder

5b	kunne fôre etter appetitt og kontrollere at fisken tar fôret

5c	kunne plassere og stille inn fôrautomater

5d	kunne velge riktig fôrtype og partikkelstørrelse



Mål 6
Elevene skal kunne praktisere forebyggende helsearbeid og god hygiene i arbeid med oppdrettsorganismene 

Hovedelementer
Elevene skal

6a	beherske rutiner for plukking og behandling av død fisk og rogn

6b	kunne foreta desinfeksjon av rogn og teknisk utstyr i følge en renholdsplan

6c	kunne foreslå og følge opp tiltak for å begrense smittespredning

6d	kunne forebygge og behandle mot de vanligste parasitter, bakterier, alger, sopp og virus 
	på de ulike stadiene i livssyklusen

6e	være i stand til å planlegge og gjennomføre vaksinasjon av fisk

6f	kunne bruke og lagre helsefarlige stoffer på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, ha 
	kunnskaper om organiske løsemidler og deres virkning på biologiske systemer

6g	kunne bløgge, sløye, rense og pakke oppdrettsfisk etter forskriftene 




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 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 akvakultur
Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnsfag
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Biologi for akvakultur
299
8
Teknologi
224
6
Økonomi
112
3
Akvakultur
299
8



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 akvakultur

Fag
Moduler
Årstimer
(gj.snitt uketimer)
Biologi for 
Modul 1: Artslære, mål 1.
75
2
akvakultur
Modul 2: Økologi, mål 2.
75
2

Modul 3: Sykdoms- og avlslære, mål 3 og 4.
75
2

Modul 4: Fôring og vannkvalitet, mål 5 og 6.
75
2
Teknologi
Modul 5: Anlegg og utstyr, mål 1, 2, 3 og 4.
112
3

Modul 6: Produksjonsteknikk, mål 5, 6 og 7.
112
3
Økonomi
Modul 7: Alle mål i faget.
112
3
Akvakultur
Modul 8: Flytende oppdrettsanlegg, 
                mål 1, 3, 4, 5 og 6.
149
4

Modul 9: Landbasert oppdrettsanlegg, mål 2,                                                          	  3, 4, 5 og 6.
149
4

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 akvakultur.


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 akvakultur:

        Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der følgende 
		studieretningsfag kan inngå: teknologi og akvakultur.
		Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfagene 
		biologi for akvakultur eller økonomi.
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale	
		retningslinjer.

         Allmenne fag:        	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
		allmenne fag.

         Eksamensform:     	I studieretningsfag:		tverrfaglig eksamen: praktisk - muntlig.
				biologi for akvakultur og økonomi: 
				skriftlig.
	I felles allmenne fag: 	se den enkelte læreplan.

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

