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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) anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg.


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, 20. juni 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Anleggsgartnerfaget er et miljøskapende og miljøbevarende fagområde med lange tradisjoner.
Anlegg, stell og vedlikehold av parker, hager, rekreasjons- og bo-områder og kulturlandskap er viktige oppgaver. Mye arbeid foregår utendørs og er delvis sesongbetont. Innenfor  anleggsgartnervirksomheten arbeider en blant annet med naturmaterialer som jord, planter, stein, betong og tre. Det stilles store krav til kunnskaper om natur, miljø og vegetasjon for å kunne skjøtte og ta vare på "det grønne" i nærmiljøene våre.

Drift og vedlikehold av idrettsanlegg bygger på kunnskap og tradisjoner med røtter tilbake til idrettslekene i det gamle Hellas. Arbeidsoppgavene knytter seg til ulike innendørs og utendørs idrettsanlegg og er et arbeidsfelt i sterk vekst. Det stilles i dag store krav til utforming av idrettsanlegg.

Opplæringen i videregående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg bygger videre på det felles idégrunnlaget fra grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:

	ivareta behovet for menneskelig helse, trivsel, miljø og sikkerhet

	forvalte vårt livsmiljø og våre naturressurser, slik at grunnlaget legges for en bærekraftig 
	utvikling der vår aktivitet ikke reduserer mulighetene for opplevelse og livsutfoldelse for våre etterkommere

Videregående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg er et tilbud til de som:

	ønsker  å utdanne seg til anleggsgartner eller driftsoperatør idrettsanlegg

	ønsker faglig bakgrunn innen anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg som grunnlag for eller i kombinasjon med annen utdanning

	har interesse for fagområdene anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg men er usikker på yrkesvalg

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg 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 er det også mulig å oppnå studiekompetanse gjennom videre-gående 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

	kunne utføre arbeid og bruke redskap og utstyr i yrkene kurset forbereder til 

	ha kunnskap om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle og økonomiske  forhold knyttet til anlegg, drift og vedlikehold av grøntområder og idrettsanlegg

	ha nødvendige kunnskaper om lover og regelverk knyttet til yrkesområdene

	forstå verdien av arbeid, verdien av å kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, utføre pålagte arbeidsoppgaver og holde orden ved utførelsen av arbeidet

	ha kunnskaper om og ha opplevd naturen som økologisk system, produksjonsgrunnlag og kilde til rekreasjon

	kunne arbeide effektivt, selvstendig, trygt og forsvarlig

	ha innsikt i hvordan områder og anlegg for rekreasjon, trivsel og fysisk fostring kan planlegges, utvikles og drives i tråd med et helhetlig miljøvernhensyn

	kjenne de alvorligste arbeidsmiljøproblemene i yrkene og forstå de helsemessige konsekvensene og vite hvordan disse kan forebygges

	ha kunnskaper om de etiske verdier vår kultur bygger på og kjennskap til vår kultur og lokale tradisjoner

	ha kunnskaper om hvordan nyskapende ideer kan utvikles til arbeidsplasser

	ha utviklet sans for kvalitet og estetikk

	vise interesse og motivasjon for å tilegne seg ny kunnskap og føle stolthet for utdanning og yrke

	ha kjennskap til utviklingen innenfor kursets fagområder internasjonalt

	kunne samarbeide med andre i arbeid og fritid og kunne være med på å ta ansvar for medmennesker og omgivelser gjennom egne initiativ

	arbeide for reell likestilling mellom kjønnene innen yrkesområdet og i samfunnet ellers

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

	kunne bruke tilgjengelig relevant informasjonsteknologi i faglig sammenheng

	ha et solid grunnlag for valg av videre utdanning og yrke
2.2	 Biologi og naturgrunnlag


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive ulike naturbiotoper, ha utviklet forståelse for økologiske sammenhenger og se verdien av å opprettholde et biologisk mangfold 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive økologiske særtrekk ved vanlige naturtyper i Norge

1b	kunne beskrive forhold ved de aktuelle økosystemene som har betydning for fagområdene

1c	kunne gi en beskrivelse av naturgrunnlaget som basis for yrkesutøvelse i næringen

1d	ha kunnskaper om sammenhengen mellom naturlig utvalg, økologiske tilpasninger og artsrikdommen i naturen

1e	kunne beskrive noen viktige økologiske sammenhenger og prosesser og forklare betydningen av å opprettholde et biologisk mangfold i naturen


Mål 2
Elevene skal vite hvordan naturgrunnlaget og menneskelig aktivitet påvirker virksomheten i næringen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om klimaforhold og kunne redegjøre for aktuelle klimaforbedrende tiltak

2b	ha forståelse for betydningen av lokale tilpasninger, som valg av vekster og bruk og bevaring av ressurser tilpasset lokale og nasjonale forhold


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om planters bygning og livsfunksjoner som har betydning for praktisk plantedyrking og stell av planter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til forhold som styrer vekst og utvikling hos plantene og hvordan mennesket kan gripe inn i disse

3b	ha kjennskap til fysiologiske og biologiske prosesser i plantene av betydning for næringsopptak, transport og næringsomsetning
3c	ha kunnskaper om plantenes morfologi og de ulike delers funksjoner og praktiske betydning 


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om menneskets ulike behov som har betydning for utforming, stell og bruk av ulike typer grøntanlegg og idrettsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om menneskets fysiske, psykiske og sosiale behov av betydning for  hvordan en kan utforme grøntanlegg og idrettsanlegg 

4b	ha nødvendig kunnskap om fysiologi og ergonomi for å kunne arbeide innen fagområdene 



2.3	Nyanlegg


Mål 1
Elevene skal ha innsikt i og kunne utføre enkelt arbeid i naturlig rekkefølge
innen nyanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne se sammenhengen mellom nyanleggsarbeidet og vedlikeholdsarbeidet ved etableringen av et grøntanlegg

1b	ha kunnskaper om betydningen av god kvalitet ved nyanleggsarbeid for å skape gode og varige anlegg

1c	ha kunnskaper om betydningen av å utføre godt håndverk og kunne utvikle gode estetiske løsninger

1d	kjenne sentrale stilarter og epoker innen hagekunsten



Mål 2
Elevene skal kunne utføre anleggsarbeid forsvarlig og ta hensyn til fare for skade på liv og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne hovedprinsippene for rasjonelt manuelt arbeid og kroppens begrensninger og ha kunnskaper om samspillet mellom menneske og maskin for å oppnå et godt arbeidsmiljø

2b	være klar over farer ved arbeidet og kunne forebygge skader på seg selv og andre ved riktig bruk av tekniske innretninger og verneutstyr

2c	kunne bruke og utføre daglig vedlikehold av håndredskaper, verktøy og aktuelle maskiner på en betryggende og riktig måte

2d	ha kjennskap til aktuelle lover og regler

2e	under veiledning kunne arbeide etter aktuelle rutiner for internkontroll og kvalitetssikring i bransjen


Mål 3
Elevene skal kunne forstå og arbeide etter enkle planer, arbeidstegninger og beskrivelser for ulike anlegg og tekniske detaljer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha grunnleggende kunnskaper om funksjonen til de forskjellige anleggstypene, og under veiledning kunne tilrettelegge for ulike aktuelle brukergrupper

3b	kunne ta del i utførelsen av nødvendige grunn-, terreng-, planerings- og jord- kultiveringsarbeider som kreves ved de enkelte anlegg

3c	kunne utføre enkle metoder for stikking og høydeoppmerking

3d	kunne lese og arbeide etter enkle arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser


Mål 4
Elevene skal kunne arbeide med jord- og løsmasser som byggemateriale og vekstmedium

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne utføre enkel feltbestemmelse av  jordartene
	
4b	kjenne jordartenes egenskaper og kunne følge forskriftene for å forebygge ulykker ved grøfte- og gravearbeider

4c	kunne ta del i legging av drensledning og tilkobling av denne til kum

4d	kunne ta del i arbeider med tilbakefylling og komprimering av masser


Mål 5
Elevene skal kjenne til aktuelle byggematerialer, deres byggetekniske egenskaper,  kunne bruke byggematerialene rasjonelt og kunne bearbeide og forarbeide materialene

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne utføre enkle fundamenteringsarbeider med avretting og riktig komprimering

5b	kunne bruke sement, andre aktuelle bindemidler og tilsetningsstoffer på riktig måte til blanding av byggeplassfremstilt støpe- og limmasse

5c	kunne utføre kantsteinsarbeider i rett og i buet linje

5d	kunne legge løse og faste toppdekker av de mest brukte naturlige og prefabrikerte materialer

5e   	kunne utføre enkelt forskalings-, armerings- og støpearbeid under veiledning

5f	kunne utføre oppsetting av tørrmur og forblending av murer

5g	beherske enkel trebearbeiding og kunne snekre enkle trekonstruksjoner under veiledning

5h	kunne utføre montering av park- og idrettsteknisk utstyr


Mål 6
Elevene skal kjenne til utseende, voksemåte, norske og latinske navn og kvalitetskrav for aktuelle trær, busker, urter og gras. Elevene skal ha god kjennskap til de grunnleggende krav de forskjellige plantene stiller til miljøet og kunne foreta enkle samplantinger

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne utføre grunnarbeid, jordarbeid, jordforbedring og gjødsling ved nyanlegg av grøntanlegg

6b	kunne behandle levende plantemateriale på en forsvarlig måte fra planteskole til voksested og kunne ta i bruk og gjøre rede for standarder for levende plantemateriale

6c	kjenne til vanlige sorter ugras og ulike måter å bekjempe ugras på i anleggsfasen
6d	kunne bestemme aktuelle grasarter, kjenne til vanlige sorter og frøblandinger og bruke riktig frømengde ved tilsåing av ulike anleggstyper

6e	forstå betydningen av og kunne utføre jevn planering med jevnt fall, og kunne anlegge grasarealer både ved tilsåing og legging av grastorv

6f	kjenne norske og andre vanlig brukte trær og busker og kunne gjøre rede for deres naturlige utvikling og krav til vokseplass 

6g	kjenne vanlige stauder og utplantingsplanter og ha kunnskaper om deres formering, behandling og krav til vokseplass

6h	kunne utføre planting av trær, busker, stauder og utplantingsplanter med tilhørende jordforbedring og grunngjødsling og ha god kjennskap til etableringstiltak og vedlikehold

6i	kunne utføre planting og tilsåing etter tegning og beskrivelse

6j	kunne utføre tiltak for å beskytte trærs røtter, stammer og krone ved anleggsarbeider



2.4	 Drift og vedlikehold


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om det økologiske samspillet i naturlige plantesamfunn og kunne bevare og gjenskape vellykkede plantesamfunn 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til jordas betydning for plantetrivsel, viktige mikroorganismer i jorda og deres livsbetingelser, vanntransport og næringstransport i jorda

1b	kunne utføre jordarbeiding og jordforbedring slik at plantene får gode livsvilkår

1c	kjenne livsbetingelsene til skade- og nyttedyr som lever i plantinger og kunne utføre vedlikehold på en slik måte at plantene får gode livsvilkår 



Mål 2
Elevene skal være i stand til å vedlikeholde ulike plantinger

Hovedkomenter
Elevene skal

2a	kunne finne fram til navn på planter ut fra bestemmelsesnøkler og kunnskap om botaniske slekts- og familieforhold og hovedgrupper

2b	kunne utføre riktig vedlikehold av plantene til rett tid på året

2c	kunne ta jordprøver og utføre enkel pH-måling, og være i stand til å følge et enkelt gjødslingsprogram

2d	kunne vurdere behov for og utføre vanning av plantinger

2e	kunne utføre og kunne ha ettersyn med oppbinding og annen beskyttelse av trær

2f	kunne beskjære busker og trær, ha kunnskap om treets naturlige utvikling og dets fysiologi, bygge opp en god trekrone der dette er mulig og ønskelig, kunne legge riktig beskjæringssnitt og kunne unngå flenging og brekkasje


Mål 3
Elevene skal kunne utføre forebyggende vedlikehold av plantinger i forbindelse med ugras, skadedyr og sykdommer og ha kunnskaper om aktuelle krav til bruk av plantevernmidler

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne de vanligste ugrasslag i plantinger og være i stand til å vurdere graden av skade de gjør i forhold til plantetrivsel, kvalitetskrav og estetikk

3b	kjenne til viktige skadedyr og sykdommer i naturlig bestand og i grøntanlegg og kjenne betingelsene for gode plantinger uten skadedyr og sykdommer

3c	ha kjennskap til ugras-, skadedyr- og sykdomsbekjemping og ha kunnskaper om forsvarlig og riktig bruk av plantevernmidler

	

Mål 4
Elevene skal kunne utføre vanlig vedlikehold av grasarealer som grasmark, blomstereng, plener og idrettsarealer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om hvordan unngå forurensing av vann og vassdrag ved gjødsling og avrenning

4b	kunne utføre enkelt vedlikehold av grasbane og plen og kunne følge et oppsatt vedlikeholdsprogram

4c	kunne kalke og gjødsle grasarealer og kunne spre gjødsel maskinelt og for hånd

4d	kunne reparere grasdekke med såing, skjæring og legging av torv

4e	kunne merke opp fotballbane under veiledning og kunne merke opp og forberede til andre idrettsarrangementer


Mål 5
Elevene skal kunne utføre enkelt vedlikehold av faste og løse slitedekker i ulike typer grøntanlegg og idrettsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne foreta enkle reparasjoner av faste og løse slitedekker 

5b	kunne utføre oppmerking av dekker i forbindelse med idrettsarrangementer


Mål 6
Elevene skal kunne utføre enkle reparasjoner, rengjøring og vedlikehold på ulike materialer og konstruksjoner i grunnen og på terreng

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne foreta enkle rutinemessige vedlikeholdsoppgaver knyttet til vann og avløp for å sikre den tekniske funksjonen

6b	kunne forstå betydningen av å tilkalle autoriserte fagfolk til påvisninger av installasjoner i grunnen når det er påkrevd

6c	ha oversikt over vanlige faste innretninger og utstyr som finnes på idrettsanlegg, og kunne finne fram til mer informasjon om dette

6d	kunne utføre vedlikehold og enkle reparasjoner av utendørs utstyr på idrettsanlegg og utstyr i parker og grøntanlegg

6e	kunne foreta enkelt vedlikehold og kontroll av lekeutstyr etter gjeldende normer og forskrifter


Mål 7
Elevene skal ha kjennskap til naturlige og kunstige vannanlegg og kjenne til anleggenes grunnleggende oppbygging og funksjon.  På grunnlag av kunnskaper om vannets betydning i økologisk sammenheng, skal elevene gjennom sitt virke søke å hindre forurensing og forsøpling av vannområder

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	ha kunnskaper om erosjon og etter veiledning kunne igangsette tiltak mot dette

7b	kunne delta i pleie av naturområder, kulturlandskap, vann, vassdrag og strandområder som nyttes til rekreasjon og naturopplevelser

7c	kunne utføre renhold og enkelt vedlikehold på kunstige utendørs vannanlegg

7d	etter veiledning kunne vedlikeholde og kontrollere vann i bad- og svømmeanlegg


Mål 8
Elevene skal kunne delta i de vanligste drifts- og vedlikeholdsoppgaver i 
vintersesongen for en anleggsgartner eller en driftsopperatør idrettsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	ha kunnskaper om betydningen frost, snø og is har for jord, planter, dekker og konstruksjoner, og etter veiledning kunne forebygge eller igangsette tiltak mot negative virkninger

8b	ha grunnleggende kunnskaper om snø, is, kunstsnø og kunstis i forbindelse med idrettslige aktiviteter og kunne delta i preparering og tilrettelegging for slike formål

8d	ha kunnskaper om ulike metoder for fjerning av snø og is og virkningene disse metodene har på miljøet

8e	ha kunnskaper om naturlig is på dammer og vann og vite hvor faremomentene er med tanke på usikker is



2.5	Landmåling


Mål 1
Kunne utføre landmålingsarbeid nøyaktig og systematisk, slik at kvalitet og funksjon sikres

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke aktuelle instrumenter og utstyr til stikkingsarbeid, lengde- og høydemåling og kunne de nødvendige rutiner for å ta vare på utstyret

1b	kunne stikke ut rette linjer, rette vinkler og kurver

1c	kunne utføre lengdemåling i flatt terreng, i hellende terreng og forbi hindringer

1d	kunne foreta vanlig nivellering for å sette ut høyder og fall

1e	kunne utføre arealberegninger og enkle masseberegninger ut fra oppmålinger i terrenget

1f	kunne konstruere og plassere salinger og høydestikker


Mål 2
Elevene skal kunne bruke enkle målsatte tegninger i det daglige arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne hente nødvendig informasjon fra kart og tegninger om blant annet terrengform, fall, konstruksjoner og fastmerker

2b	kunne beregne lengder, høyder, fall arealer og masser

2c	kunne utføre arealberegning og enkel masseberegning ut fra kotekart eller målsatte tegninger




2.6	Maskiner, redskap og utstyr


Mål 1
Elevene skal kunne bruke aktuelle maskiner og vanlig redskap og utstyr til bygging og vedlikehold av grøntanlegg, utendørs idrettsanlegg og naturområder og kunne ta hensyn til miljø, helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke enkle maskiner og vanlig redskap og utstyr til bygging og/eller vedlikehold av: grasdekker og planting, løse og faste dekker, konstruksjoner i tre, betong og naturstein, natur- og friområder og vinteridrettsanlegg

1b	kunne bruke utstyr til vintervedlikehold av grøntanlegg, utendørs idrettsanlegg og naturområder

1c	ha grunnleggende kunnskaper om oppbygging og virkemåte for ulike maskingrupper, og kunne bruke instruksjonsbok og brukerveiledning for disse

1d	kunne ta ansvar for renhold og daglig vedlikehold

1e 	kunne utføre mindre reparasjoner og periodisk vedlikehold


Mål 2
Elevene skal under veiledning kunne bruke maskiner med aktuelt utstyr og redskap, og ha innsikt i motorens oppbygging og virkemåte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne koble ulike typer redskap til traktoren

2b	kunne bruke maskiner med redskap til vanlige arbeidsoperasjoner innenfor fagene

2c	kunne grunnleggende motorlære

2d	kjenne navn på og kunne bruke nødvendig verktøy

	

Mål 3
Elevene skal ha forståelse for forhold som har betydning for arbeidsmiljø,naturmiljø og sikkerhet ved bruk av maskiner, redskap og utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til og kunne finne fram i arbeidsmiljøloven med aktuelle forskrifter og forstå betydningen av å bruke internkontrollsystemer

3b	kjenne til andre lover og forskrifter som regulerer bruk av maskiner, redskap og utstyr innenfor bygg- og anleggsbransjen

3c	kunne ergonomisk riktig bruk av maskiner, redskap og utstyr og ha kunnskaper om bruk av riktig verneutstyr
	
3d	kunne vurdere miljømessige sider ved valg av ulike redskaps- og maskintyper



2.7	 Økonomi


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til fagområdenes betydning i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om fagområdenes organisering og aktuelle samarbeidspartnere 

1b	kjenne til fagområdenes betydning i samfunnsøkonomisk sammenheng


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om interne forhold av betydning for resultatet i den enkelte virksomheten

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hvilke forhold som påvirker økonomien i en bedrift

2b	kjenne til de viktigste forhold som påvirker lønnsomhet i investeringer

2c	kunne foreta enkel kalkulasjon og anbudsregning

2d	ha grunnleggende kjennskap til regnskap og budsjettarbeid
2e	være kjent med de muligheter for regnskapsføring som informasjonsteknologi gir

2f	ha grunnleggende kjennskap til driftsplanlegging og framdriftsplanlegging

2g	forstå sammenhengen mellom energiøkonomisering og driftsøkonomi


Mål 3
Elevene skal kjenne til lover, forskrifter og standarder som regulerer aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen og som regulerer drift av ulike typer idrettsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til og kunne finne fram i plan- og bygningsloven med forskifter

3b	ha kjennskap til andre sentrale lover og forskrifter

3c	ha kjennskap til gjeldende standarder som er aktuelle for bransjene




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.
Studieretningsfagene er nært knyttet til hverandre i innhold og arbeidsform. Dette stiller krav til en stor grad av faglig integrering. Vurdering av de enkelte fag må sees i sammenheng med fagene under ett.

Det skal legges vesentlig vekt på helhetlig kompetanse innen teori og praksis ved underveisvurdering og sluttvurdering. Spesielt viktig er det at elevene viser at de kan ta i bruk kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at egen og andres sikkerhet og hensynet til naturmiljøet ivaretas.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I anleggsgartner og 
	driftsoperatør idrettsanlegg

Felles almenne fag
Årstimer
(Gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnsfag
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Biologi og naturgrunnlag
112
3
Nyanlegg
187
5
Drift og vedlikehold
187
5
Landmåling
 75
2
Maskiner, redskap, utstyr
149
4
Økonomi
112
3
Til fordeling blant studieretningsfagene *
112
3



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

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

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.



1.2	Moduler i videregående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør 
	idrettsanlegg

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Biologi og naturgrunnlag
Modul 1:  Alle mål i faget.
112
3
Nyanlegg
Modul 2:  Nyanlegg, mål 1, 2, 3, 4 og 5.
149
4

Modul 3:  Botanikk, mål 6.


Drift og vedlikehold
Modul 4:  Mål 1, 2, 3 og 4.
75
2

Modul 5:  Mål 5 og 6.
38
1

Modul 6:  Mål 7 og 8.
75
2
Landmåling
Modul 7:  Alle mål i faget.
75
2
Maskiner, redskap og utstyr
Modul 8:  Alle mål i faget tilpasset 
                 anleggsgartnervirksomhet.
75
2

Modul 9:  Alle mål i faget tilpasset arbeid 
                 med ulike idrettsanlegg
75
2
Økonomi
Modul 10: Alle mål i faget.
112
3

Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene fordeles på de respektive 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 I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg.


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 anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg:

        Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der følgende 
				studieretningsfag kan inngå: nyanlegg, drift og vedlikehold, 
				landmåling og maskiner, redskap og utstyr.
				Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfagene 
				biologi og naturgrunnlaget eller økonomi.

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

        Eksamensform:     	I studieretningsfag: 	Tverrfaglig eksamen: 
							praktisk-muntlig.
							Biologi og naturgrunnlag 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.

