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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) fiske og fangst.


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, 17. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Høsting av naturen har alltid gitt menneskene mulighet til å overleve. Opp til moderne tid har lærdom og kunnskap blitt overlevert fra generasjon til generasjon bygget på erfaring og viten som man har tilegnet seg gjennom praktisk bruk av naturen.

Fisk og andre marine arter er fornybare ressurser.  Fiskerinæringa er en av Norges største eksportnæringer med store framtidsmuligheter. Næringen inngår i en større internasjonal sammenheng gjennom forhandlinger og avtaler. Å ta vare på naturressursene slik at også senere generasjoner kan gjøre seg nytte av disse er et viktig ansvar vi har i dag.

Rasjonalisering og effektivisering ombord på fiskefartøyene gjør at det ikke lenger er like selvfølgelig å ta skårunger ombord for opplæring.  Med liten bemanning og hektiske sesonger, er man avhengig av å ha et mannskap som kjenner arbeidsoppgavene og dermed kan arbeide raskt, effektivt og sikkert. Både hensynet til miljøet og ressursene, nødvendigheten av å kunne betjene instrumenter og styringsanordninger ombord, samt krav til sikkerhet og faglig innsikt setter store krav til blivende fiskere.
Overlevering av lokal kunnskap vil fortsatt være en viktig del av opplæringen, men for å få en dypere forståelse av alle sider ved sitt fremtidige yrke, er det nødvendig for elevene å få  teoretisk og praktisk opplæring. Læreplanen forutsetter at minimum godkjent sikkerhetskurs for fiskere er gjennomgått på forhånd eller i løpet av kurset.

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til fiske og fangst som et grunnlag for praktisk arbeid innen fiske og fangst og mulighet til fagutdanning. Teoridelen  for kystskippersertifikat forutsettes sluttført i løpet av kurset. Opplæringen skal tilfredsstille de krav IMO (International Maritime Organization) og STWC-78 (Standards of Training Certifications and Watchkeeping) stiller til sertifikater og fartstid som kreves for styrmann og fører av fartøy under 200 brt. reg. tonn.

Opplæringen i videregående kurs I fiske og fangst bygger videre på samme idègrunnlaget som grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:

	sikre opplæring i produksjon og høsting 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 vår aktivitet ikke reduserer mulighetene for overlevelse og livsutforldelse for våre etterkommere

Videregående kurs I fiske og fangst er et tilbud til dem som:

	ønsker å utdanne seg til fagarbeider på fiskebåt eller drive som selvstendig fisker med egen båt
	ønsker et teoretisk grunnlag for kystskippersertifikat og et grunnlag for høyere sertifikater senere i utdanningsløpet eller på annen måte

	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innenfor fiskeri, havbruk, naturforvaltning, biologi og annen utdanning der kunnskap fra fiske og fangst vil styrke den videre utdanning

	ønsker faglig bakgrunn i fiske og fangst som grunnlag for eller i kombinasjon med annen utdanning

	er interessert i fiske og fangst, men er usikker på yrkesvalg

	er opptatt av naturbruk og natur og miljøspørsmål

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I fiske og fangst er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I fiske og fangst 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.
Kurset dekker teorikravet til dekksoffiserssertifikat kl. 5, jfr. gjeldende forskrifter for serti-fikater for skipsførere og styrmenn (kystskippersertifikat).

Godskriving av fartstid blir gitt i egne skriv.


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 knyttet til arbeid og bruk av redskap og utstyr innenfor fiske og fangst

	ha kunnskaper om sammenhenger mellom historiske, biologiske, tekniske, kulturelle og økonomiske forhold vedrørende fiske og fangst

	ha kunnskaper om og ha opplevd havet som økologisk system og produksjonsgrunnlag for fiske og fangst

	kunne uføre sitt yrke alene eller i samspill med andre på en slik måte at sikkerhet for liv og helse og et godt arbeidsmiljø blir ivaretatt

	ha kunnskaper om aktuelle egenkontrollsystem for kvalitetssikring ombord i fartøy

	kunne utføre lasting, stuing og sikring av last og lossing og kunne ivareta lasten under seilas

	kunne forestå sikkerhetsmessig forsvarlig brovakt og kunne håndtere nødsituasjoner

	ha grunnleggende ferdigheter i sikkerhet og beredskap i henhold til nasjonale og internasjonale krav

	kunne gjøre rede for krav til forebygging av forurensing av det maritime mijø

	kunne ta ansvar for og vise omsorg for medarbeidere ombord, kunne fungere som del av et mannskap og kjenne til ansvaret som følger ved å være øverste ansvarlige ombord

	ha nødvendige kunnskaper om lover og regelverk tilknyttet fiskerinæringen og sikring av menneskeliv til sjøs og i det maritime miljø

	ha kunnskaper om etiske verdier vår kultur og fiskerinæringen bygger på og kunne sette dette inn i en internasjonal sammenheng

	kunne vise respekt for havet og ha tilegnet seg godt sjømannskap

	se betydningen av likestilling, likeverd og respekt for andre mennesker ved utøvelse av yrket

	ha kunnskaper om etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser med utgangspunkt i fiskerinæringens ressurser

	ha kjennskap til den internasjonale utviklingen innen fiskerinæringen

	kunne bruke tilgjengelig relevant informasjonsteknologi i faglig sammenheng

	ha et solid grunnlag for valg av videre utdanning og yrke

2.2	Fiskerilære med biologi


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om marin biologi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for fiskenes anatomi, fysiologi  og tilpasning til miljøet

1b	ha kjennskap til biologien til de vanligste fiskeartene og marine pattedyr

1c	kjenne til ulike forhold rundt bestand, bestandsmålinger og beskatning

1d	kjenne til marine økosystem med hovedvekt på Barentshavet og Nordsjøen og kjenne til 
	hvilken innvirkning fangst og fiske har på økosystemet

1e	kunne gjøre rede for produksjonen av planter og dyr i havområdene våre innbefattet 
	årsvariasjon og naturlige svingninger


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om havmiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kjenne til hydrografiske forhold med hovedvekt på våre havområder

2b 	kjenne betydningen havmiljøet har for fisk og andre arter i våre områder

2c	ha kunnskaper om isens betydning i nordlige havområder

2d 	forstå betydningen av forurensningsproblem i havet


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om havet og kysten som økosystem og kjenne til viktige sammenhenger mellom ressursforvaltning og økonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive viktige særtrekk og sammenhenger ved økosystem knyttet til havet og kysten

3b	ha kunnskaper om sammenhengen mellom naturlig utvalg, økologiske konsekvenser og biologisk mangfold sett i sammenheng med fiske-, sel- og hvalfangst
3c	ha kunnskaper om beskatning av ulike arter

3d	ha kunnskaper om miljø- og forurensingsproblematikk innen fiske og fangst nasjonalt og internasjonalt

3e	kjenne til aktuelle forvaltningsorgan og rådgivning knyttet til fiskerinæring og naturforvaltning

3f	ha kjennskap til hvordan beskatning og ressursforvaltning kan påvirke økonomiske rammebetingelser på kort og på lang sikt


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om og ferdigheter i råstoffbehandling

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	ha kunnskaper om førstehåndsbehandling av fisk, skalldyr, sel og hval til ulik anvendelse

4b 	kjenne til og kunne følge fiskeriforskriftene

4c 	ha ferdigheter i lagring, behandling og emballasje for ulike arter

4d 	kjenne til stell av biprodukter

4e 	kjenne til krav til kvalitet og kvalitetsendringer


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om og ferdigheter i ombordproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	kjenne til de vanligste fiskeforedlingsmaskinene

5b 	kunne utføre arbeid som pakking, flekking, filetering/renskjæring, veiing, innfrysing og uttak fra fryseskap

5c 	være orientert om kvalitetsforandringer ved fryselagring



Mål 6
Elevene skal ha kunnskap om råstoffanvendelse

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne instanser som stiller krav til produksjon og omsetning

6b 	kjenne til omsetning og verdi av norsk fiskeproduksjon

6c 	ha kunnskaper om kvalitetsstyring og kvalitetssikring

6d 	kjenne til kjøling, innfrysing og konservering av fiskeråstoff


Mål 7
Elevene skal ha kunnskap om mikrobiologi og kunne utføre renhold

Hovedmomenter
Elevene skal

7a 	kjenne til funksjon og vekst av ulike mikroorganismer

7b 	kunne foreta mikrobiell prøvetaking på en enkel måte

7c 	kjenne til konservering

7d 	ha kunnskaper om renhold, aktuelle hjelpemidler, materialer og vaskemidler og kunne utføre renhold

7e 	kjenne til hygienekrav og kontroll i Norge


Mål 8
Elevene skal ha kunnskaper om sammenheng mellom oppbygging, bruk, vedlikehold og enkel reparasjon av forskjellige redskapstyper. Elevene skal ha noe erfaring i bruk av enkelte av redskapstypene

Hovedmomenter
Elevene skal

8a 	kjenne konstruksjon, virkemåte og fangsttaktikk til snurrevad

8b	kjenne oppbygging og virkemåte til ulike tråltyper, herunder nye trålsystem, tre- og fire-wire system. dobbeltdør, tråldører, selektiv reketrål, torsketrål, partrål, bomtrål og seksjonsanordninger

8c 	kjenne oppbygging og virkemåte til fiske med not og garn

8d 	kjenne oppbygging, virkemåte og prinsipp til liner og autolinesystem

8e 	kjenne prinsipp og virkemåte til teiner og ruser

8f 	kjenne til oppbygging, virkemåte og prinsipp til jukse og dorg

8g 	kjenne til konstruksjon og virkemåte til skjellskrape

8h	kjenne til mulige framtidige fiske- og fangstmetoder for lite utnyttede fiskeslag


Mål 9
Elevene skal ha kunnskap om selfangst og hvalfangst

Hovedmomenter
Elevene skal

9a 	kjenne til fangstmetoder, redskap, avlivning av sel og hval og vedlikehold av fangstutstyr

9b 	kjenne til preparering av skinn fra sel og hval

9c	kunne drøfte problemstillinger og ulike syn knyttet til denne fangsten


Mål 10
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan ytre forhold som strøm, vind, tidevann o.l. påvirker forskjellige redskaper og kunne ta hensyn til disse under aktivt fiske

Hovedmomenter
Elevene skal

10a 	vite hvordan de ulike fiskeredskaper skal settes og hales under ulike værforhold i praktisk fiske

10b 	kunne sette ulikt bruk til riktige tider på året og ta de nødvendige hensyn til lokale- og regionale sesongvariasjoner i fisket

10c 	kunne vurdere vær- og værmeldinger slik at bruk ikke blir overstående eller går tapt


Mål 11
Elevene skal ha kunnskaper om ulike fiskefartøyer og det utstyret som kjennetegner disse

Hovedmomenter
Elevene skal

11a 	kjenne til ringnotfartøy med fangstutstyr

11b 	kjenne til kombinasjonsfartøy for bankfiske med brukstyper som garn, line, trål og not

11c 	kjenne til hekktråler med fangstutstyr

11d 	kjenne til autolinefartøy

11e 	kjenne til kombinasjonsfartøy for kystfiske

11f 	kjenne til sel- og hvalfangstfartøy

11g 	være orientert om ny teknologi og konstruksjon av fiskefartøyer


Mål 12
Elevene skal kunne beskrive prinsippene for ulike fiskeletingsutstyr og bruken og plasseringen av disse ombord

Hovedmomenter
Elevene skal

12a 	kjenne prinsippet for ekkoloddets plassering ombord og kunne bruke ekkolodd i praksis

12b 	være klar over mulige årsaker til støyforhold som ødelegger ekkoet

12c 	kjenne prinsippet for og bruken av sonar med utstyr og kunne plassere det riktig ombord

12d 	kjenne til ulike sonder og sensorer


Mål 13
Elevene skal være kjent med ulike typer dekksmaskineri som brukes ombord i fiske- og fangstfartøyer

Hovedmomenter
Elevene skal

13a 	forklare konstruksjon og virkemåte til line- og  garnspill og kunne benytte disse i praktisk arbeid

13b 	kjenne til konstruksjon og virkemåte til kraftblokk, triplex og leggerull og kunne benytte disse i praktisk arbeid

13c	kjenne til funksjon og virkemåte til utstyr for filetproduksjon og kunne delta i foredlingen av råstoffet ombord

13d	kjenne til funksjon og virkemåte til utstyr for behandling av fisk og skalldyr og kunne operere dette praktisk

13e	kjenne til funksjon og virkemåte til utstyr for bearbeiding av sel- og hvalkjøtt
13f 	kunne prinsippene for utstyr som brukes til behandling av selskinn

13g 	kjenne gjeldende sikkerhetsrutiner og forskrifter for bruk av ulikt dekksutstyr og vise det i praksis

13h 	kunne utføre vedlikeholdsrutiner på utstyret

13i 	kjenne til de begrensninger som påvirker bruken av utstyret under fiske


Mål 14
Elevene skal ha kjennskap til dokumenter som skal føres i forbindelse med fiske og fangst

Hovedmomenter
Elevene skal

14a	kunne føre fiskeridagbok

14b	kjenne til rapporteringsplikter ved oppstart og avslutning av fiske og fangst i de forskjellige havområdene



2.3	Økonomi


Mål 1
Elevene skal ha elementær kjennskap til regnskapsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	ha kjennskap til bilagsbehandling og krav til oppbevaring

1b 	kjenne til prinsippene for regnskapsføring

1c 	kjenne til aktuelle lover om avgifter tilknyttet fiskerinæringa

1d 	kunne lese og forstå et regnskap

1e 	ha kjennskap til forskjellige selskapsformer



Mål 2
Elevene skal kjenne til oppsett og bruk av budsjett

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	ha et grunnlag for å kunne sette opp nødvendige budsjetter

2b 	kjenne til bruken av tilgjengelig informasjonsteknologi ved oppsett og bruk av budsjett

2c 	kjenne til hvordan en bedrift kan styres etter oppsatte budsjetter og foreta nødvendig revidering

2d	kjenne til budsjettstyring


Mål 3
Elevene skal kjenne til hvordan lott og hyreoppgjør foretas

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	kjenne til oppgjørsavtaler

3b 	ha kjennskap til tidsfrister og nødvendige skjemaer

3c 	ha kunnskap om reders og mannskaps rettigheter og plikter

3d 	kjenne de sosiale ordningene i næringen


Mål 4
Elevene skal kunne vurdere tilbud og kontrakter

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	kunne spesifisere krav til tilbud

4b 	kunne sammenligne tilbud



Mål 5
Elevene skal kjenne lover og regler i fiskerinæringen

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	kjenne til og holde seg oppdatert om aktuelt lovverk som saltvannsfiskeloven, råfiskloven, fiskerigrenseloven, deltagerloven og andre aktuelle lover

5b 	kjenne til reguleringsrådets funksjon og sammensetning og de ulike reguleringsformene

5c 	kjenne til rådgivningstjeneste og registre i næringen



2.4	Navigasjon


Mål 1  Bruk av sjøkart
Elevene skal ha tilfredsstillende kunnskaper om og kjenne grunnleggende prinsipper for sikker seilas ved bruk av seilaskart og vanlig brukte navigasjonsmidler under seilas - dag, natt og under nedsatt sikt, innaskjærs og i kystfarvann

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive hvordan jorda er inndelt i koordinater og hvordan stedets geografiske bredde og lengde utmåles og settes ut

1b	ha kunnskaper om retninger på jorda, om avstandsmål til sjøs og om forholdet mellom avvikning og lengdeforandring

1c	kunne forklare om merkatorkartets egenskaper og sammenhengen mellom kartets breddeskala og den nautiske mil og om kartets målestokk

1d	ved hjelp av kartkatalog kunne finne fram til nødvendige kart (generalkart, spesialkart og havnekart) for en reise langs kysten

1e	være kjent med kravet til oppdatering av seilaskart og hvordan kartrettelser bekjentgjøres og utføres

1f	ha grundig kjennskap til sjøkartenes detaljer, kunne tolke tegn, symboler, forkortelser, dybdemerking og merking av seilashindringer og seilasleder

1g	kunne beskrive og bruke seilasregler ved bruk av fyr, fyrlykter og faste- og flytende sjømerker


1h	kunne finne kurser å styre etter og distanser å seile mellom to steder i kartet og kunne planlegge seilasen i henhold til seilasregler og fartøyets størrelse og dypgang

1i	kunne bruke Den Norske los og gjøre seg kjent med farvanssbeskrivelser og seilasveiledninger for en planlagt seilas

1j	kunne demonstrere bestikkhold i kartet og finne bestikkplass på grunnlag av utseilte kurser og distanser, med og uten strøm og vinddrift


Mål 2   Stedfesting
Elevene skal kunne foreta stedfesting og kontroll av seilasen ved bruk av kompasspeilinger, relative peilinger og med informasjon fra vanlig brukte navigasjonsmidler

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne foreta stedfesting ved bruk av krysspeilinger og peilinger med mellomliggende seilas

2b	kunne beskrive begrepene tvers og passert og bruke doblingsvinkler på baugen for tilnærmet stedfesting og beregnet passeringsavstand

2c	kunne foreta stedfesting og seilaskontroll ved bruk av Radar, ekkolodd, Loran, Decca, GPS og radiopeiler

2d	være kjent med prinsippene for radiopeiling, hvordan radiopeilinger må rettes før de settes ut i kart og hvordan "heiming" utføres på radiofyr og for å finne nødstedt fartøy


Mål 3   Tidevann og avdrift
Elevene skal kunne bestemme tid for høy- og lavvann i norske farvann og kunne foreta nødvendig vurdering av strømmen og vinddriftens virkning på seilasen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	være kjent med årsakene til tidevannet på jorda og hvordan lokale forhold påvirker det

3b	kunne gjøre rede for referansenivåer sjøkartene bruker for å angi dybder og høyder av broer og luftspenn

3c	kunne bruke tidevannstabeller for norskekysten og finne tid for høy- og lavvann, finne tidevannets høyde til bestemt tid og tidspunkt for bestemt høyde i standard- og sekundærhavner

3d	kunne bestemme strømsetting ved hjelp av strømtabeller i kart og ved hjelp av strømatlas

3e	kunne foreta rett og omvendt strømkobling og demonstrere bruken ved seilas

3f	kunne vurdere vinddrift som funksjon av vindens retning og styrke og fartøyets kurs og vindfang

3g	kunne finne rettvisende seilt og styrt kurs og demonstrere bruken ved seilas


Mål 4   Astronomisk navigasjon
Elevene skal ha kjennskap til prinsippene for astronomisk navigasjon og tidssoneinndelingen på jorda

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne forklare begrepene standardtid (UTC), sonetid og sann tid (soltid)

4b	være kjent med hvordan sekstanten brukes for høydemåling og hvordan geografisk bredde finnes ved å måle solens høyde i meridianen

4c	være kjent med hvordan solens rettvisende peiling i opp- og nedgang kan finnes

4d	kunne beregne tidspunkt for soloppgang og solnedgang på et sted

4e	være kjent med hvordan polarstjernen finnes på natthimmelen og at retningen til stjernene ligger nær geografisk nord


Mål 5  Dokumentasjon av seilas
Elevene skal være kjent med kravene til seilasdokumentasjon gitt i forskrifter og behovet for nøyaktig dokumentasjon etter spesielle hendelser eller uhell

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	være kjent med forskrifter for føring av dekksdagbok på mindre skip

5b	kunne føre dagbok under seilas og i havn

5c	være kjent med at kurser og posisjoner satt ut i seilaskart og at utskrifter fra navigasjonsmidler kan være meget viktige midler til å dokumentere seilas



2.5	Navigasjonsmidler


Mål 1   Bruk av kompass
Elevene skal ha tilfredsstillende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for magnetkompass og gyrokompass og rette kurser og peilinger for kompassenes feil. Elevene skal kunne demonstrere bruk av kompass for seilas og stedfesting

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for forskjellen mellom rettvisende og magnetiske kurser, finne stedets misvisning og rette til aktuell tid

1b	være kjent med årsaken til magnetkompassets deviasjon, om forhold som kan endre deviasjonen og kunne regler for behandling av kompasset

1c	kunne finne deviasjonen for aktuell kurs av kurve/tabell og kontrollere kompasset ved hjelp av med eller sikre peilinger

1d	kunne rette kompasskurser og peilinger for deviasjon og misvisning, både fra kart til kompass og fra kompass til kart

1e	være kjent med prinsippene for gyrokompasset og hvordan korreksjoner for bredde og fart anvendes

1f	kontrollere om kompasset har feilvisning og bruke denne

1g	være kjent med prinsippene for selvstyrer (autopilot) og de innstillinger som må gjøres for korrekt funksjon


Mål 2   Stedfesting og seilaskontroll
Elevene skal ha tilfredsstillende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for vanlig brukte navigasjonsmidler for stedfesting og seilaskontroll i fartøyer i kystfart. De skal være kjent med systemenes feilkilder og rekkevidder, kunne betjene utstyret på en forsvarlig måte og kunne bruke data fra instrumentene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ved oppslag i forskrift om navigasjonshjelpemidler kunne finne fram til navigasjonsmidler et gitt fartøy skal være utstyrt med

2b	kjenne til prinspipp og virkemåte til vanlig brukte logger, kunne kontrollere loggens feilvisning og bruke logg i bestikkhold

2c	kjenne til prinsipp og virkemåte til vanlig brukte ekkolodd, ha kjennskap til feilkilder som kan påvirke loddets dybdevisning og bruke ekkolodd for kjølklaring og stedfesting
2d	kjenne til prinsipp og virkemåte for radiopeiling, ha kjennskap til feilkilder som kan påvirke peilingen, kunne rette for radiodeviasjon og bruke radiopeilinger for stedfesting og for å "heime" på nødstedte

2e	kjenne prinsippene for Radar og de feilkilder en må være oppmerksom på ved bruk under varierte vær- og sjøforhold

2f	kunne betjene og innstille en Radar for optimal funksjon

2g	kunne demonstrere bruk av Radar for stedfesting og seilaskontroll

2h	kunne demonstrere bruk av Radar for overvåking av området rundt fartøyet og for trafikkontroll

2i	kunne bruke deccamottaker og deccakart, kunne innstille mottaker korrekt og være kjent med de feilkilder, antatt posisjonsnøyaktighet og begrensinger systemet har

2j	kunne bruke loranmottaker og lorankart, kunne innstille mottaker korrekt og være kjent med de feilkilder, antatt posisjonsnøyaktighet og begrensninger systemet har

2k	kunne bruke GPS-mottaker for stedfesting og seilaskontroll, innstille mottaker korrekt og være kjent med posisjonsnøyaktighet og begrensninger systemet har

2l	kjenne reglene for nødpeilesender og Radar Transponder og kunne demonstrere korrekt bruk



2.6	Sjøveisregler og brovakthold


Mål 1   Sjøveisregler
Elevene skal ha grundig kjennskap til gjeldende regler for forebygging av sammenstøt på sjøen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha grundig kjennskap til følgende deler av reglene:
	- del A regel 2, del B og del C i internasjonale regler
	- del B i reglene for norsk innenlandsk farvann
	- vedlegg IV om nødsignaler,
	og kunne demonstrere riktig manøver for å unngå kollisjon eller nærsituasjon med skip som er i sikte (ved hjelp av modeller eller på simulator)

1b	ha kjennskap til de øvrige reglene og til reglene for seilas i trafikkseparasjonssystemer


1c	kunne identifisere lys, signalfigurer og lydsignaler som er påbys i reglene og beskrive hva disse tilkjennegir

1d	ha kjennskap til tilleggssignaler for fiskefartøy som fisker i nærheten av andre fartøyer som fisker

1e	gjøre rede for fartsgrensebestemmelser for norsk farvann og hvor disse finnes

1f	kunne identifisere fartøyer som er på kollisjonskurs eller vil komme nær eget skip og kunne demonstrere korrekte vikemanøvre


Mål 2   Brovakthold
Elevene skal kunne forestå sikkerhetsmessig forsvarlig vakthold på broen og være godt kjent med regler og forskrifter som skal følges

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beskrive rutiner for funksjonsprøving og kontroll av utstyr og hjelpemidler på broen

2b	kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper og gjeldende forskrifter for vakthold på broen

2c	ha kjennskap til "stående ordre" for vakthavende på broen og sikre rutiner ved vaktavløsning

2d	kunne demonstrere korrekte rutiner ved brovakt under seilas og i manøvresituasjoner

2e	kunne gjøre rede for utsendelse og mottak av navigasjonsvarsler

2f	kunne gjøre rede for utsendelse og mottak av vær og sjøvarsler for norskekysten


Mål 3   Bruk av Radar
Elevene skal kunne tolke radarbildet og ved hjelp av systematiske observasjoner på radar avgjøre om fartøyer er på kollisjonskurs eller kommer nær eget skip og kunne iverksette kontrollerte vikemanøvre

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne observere systematisk trafikksituasjonen på radar og identifisere kritiske mål som vil komme nær eget skip

3b	kunne plotte mål relativt og rettvisende på refleksjonsplotter eller direkte på radarskjerm og finne målets relative bevegelse og fare for nærsituasjon, målets kurs og fart og kunne beregne kurs og/eller fartsendring for å unngå nærsituasjon
3c	kunne kontrollere virkningen av iverksatte kurs og/eller fartsendringer

3d	ha grundig kjennskap til sjøveisreglenes bestemmelser om sikker fart i nedsatt sikt, og vite hvordan vikemanøvre etter radarinformasjoner markeres og utføres 



2.7	Skipslære


Mål 1   Tilsyn med skip
Elevene skal ha gode kunnskaper om de lover, forskrifter og regler som er retningsgivende for norske skip med formål å forebygge ulykker og operere et trygt fartøy. De skal være godt kjent med det offentlige tilsyn med skip

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	være kjent med hvilke fartøyer som skal registreres og kunne forklare skipsrgisterbetegnelsene NOR og NIS

1b	være kjent med organisasjonen IMO's oppgaver og forklare hva de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og STCW omhandler

1c	kunne bruke Skipskontrollens regler for oppslag for å finne frem til forskrifter og regler som er aktuelle for et gitt fartøy eller en gitt situasjon m.h.p. sertifikater, navigasjonsmidler, redningsmidler, brannsikring og annet utstyr som kreves

1d	kunne forklare hvordan Skipskontrollen utøver sin kontroll med skip ved besiktelser og uanmeldte tilsyn og skipets plikter i den forbindelse

1e	kunne gjøre rede for Sjødyktighetslovens begrep "sjøudyktig skip", hvilke konsekvenser det kan føre til om en går til sjøs med et slikt skip og hvem som har ansvaret for at skipet er sjødyktig

1f	kunne forklare hvordan den tilbakevirkende kontroll med skip er organisert, hensikten med sjøforklaring og når det skal avholdes sjøforklaring

1g	være kjent med forskrift om hindring av forurensning fra skip, gjøre rede  for varslingsplikten og varselets innhold

1h	være kjent med forskrift om pliktmessig avhold og meldeplikten for norske skip (AMVER)



Mål 2   Fartøysbehandling
Elevene skal ha kunnskap om ansvaret som følger med å være øverste ansvarlig ombord, hvordan skipet på beste måte kan behandles under vekslende forhold og kunne sikre skipet og de ombordværende mot uønskede hendelser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne definere fartøyets hoveddimensjoner, dypgang, fribord og lastemerke og kunne beskrive hvordan størrelse og lasteevne angis

2b	ha kunnskap om lastelinjereglenes krav til minimums fribord, periodiske soner og farvannsområder

2c	være kjent vanlige småskipstyper som brukes på norskekysten, deres spesielle egenskaper, utstyr og bruksområde

2d	kunne forklare hvordan fartøyet gjøres sjøklart og betydningen av å sikre og kontrollere luker og andre lukningsmidler

2e	være kjent med de "farlige sjøområdene" langs norskekysten og den aktsomhet som er nødvendig i uvær

2f	kunne gjøre rede for de belastninger skip og overbygg utsettes for når det presses fram i grov sjø og hvordan disse kan reduseres

2g	kunne forklare hvordan skipet klargjøres for å møte hardt vær, hvordan skipet kan "legges på været" for å redusere belastningene og hvordan bølgedemperolje kan anvendes

2h	kunne gjøre rede for farer ved å gå med stor fart i medsjø ("Broaching"), og forsiktighetsregler som må iakttas

2i	kunne beskrive hvordan ror og propeller virker under manøvrering og være godt kjent med mindre fartøyers styre-, sving- og stoppevne og faktorer som påvirker manøvreevnen

2j	ha gode kunnskaper om sikker fortøyning, ankring, sleping og virkningen av fartøyers trykkbølger ved passering av andre skip eller nær land og grunner



Mål 3   Nødsituasjoner
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om lederens ansvar og handlingsmønster i krise- og nødsituasjoner, om betydningen av å opprettholde en god treningsstandard ombord og om plikten til å yte hjelp til nødstedte på havet

Hovedmomenter
Elevene skal kunne gjøre rede for handlinger som må iverksettes og hvordan fartøyet skal behandles i følgende situasjoner:

3a	når person faller overbord

3b	ved søking etter person som er forsvunnet

3c	ved søking etter nødstedt fartøy/redningsfarkost

3d	ved redning av personer fra sjøen og fra farkost

3e	når fartøyet får assistanse fra redningsfartøy eller helikopter

3f	ved større brann som oppstår ombord

3g	ved skadebegrensing etter kollisjon og grunnstøting

3h	når fartøyet må forlates


Mål 4   Stabilitet
Elevene skal ha solide kunnskaper om stabilitetsforhold på mindre skip, om forhold som kan redusere stabiliteten og hva som må iverksettes for å operere et trygt fartøy

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne definere størrelsene KG, KB, KN, GM og den rettende arm GZ. De skal kunne beskrive hvordan disse fremkommer, forklare den virkningen vektfordelingen ombord og skipets form og fribord har på størrelsene og kunne definere begrepene positiv, negativ og labil stabilitet

4b	kunne forklare hvordan skipets evne til å motstå krenging er avhengig av GM og hvordan skipets evne til å rette seg opp ved krenging er avhengig av GZ-armen 
	(den rettede arm)

4c	være kjent med krav til minimum stabilitet for aktuelle skip og at dynamisk stabilitet er et uttrykk for det stabilitetsarbeide som er lagret i skipet ved krenging

4d	kunne beregne KG av vektfordelingen ombord og hvordan KG endres når vekter skiftes ombord eller vekter tas inn eller ut av skipet


4e	kunne sammenligne den beregnede KG med kurve/tabell for maksimum tillatt KG for aktuell kondisjon (KG grensekurve), og eventuelt korrigere vektfordelingen

4f	kunne bruke ferdigberegnede lastetilstander og krengeprøve for tilnærmet stabilitetskontroll

4g	være kjent med sammenhengen mellom skipets rulleperiode og GM og bruke denne for tilnærmet kontroll av GM

4h	kunne beskrive virkningen på stabiliteten og forholdsregler som må tas som følge av:
	- slakke tanker og fylling/lensing av bunntanker
	- overvann og vannfylling på arbeidsdekk og setterom
	- bruk av bom, kraftblokk og annet fiskeutstyr
	- nedising av rigg og overbygg
	- stabilitetsreduksjon i sjøgang

4i	kunne beregne dypgang og tilnærmet trim for en gitt vektfordeling ved momenter om App og L/2 og enhetstrimmomentet og kunne bestemme dypganger forut og akter ved kurver/tabeller

4j	være kjent med forskrift om laste- og losseinnretninger på skip og kunne gjøre rede for forsvarlig behandling og ettersyn av redskapen

4k	kunne beskrive sikker plassering, stuing, sikring og kontroll av last i rom og på dekk, og hvordan last skal ivaretas under seilas

4l	ved oppslag i forskriftene kunne finne fram til sikkerhetstiltak som skal ivaretas ved transport av farlig last, korn og andre bulklaster med spesielle transportegenskaper



2.8	Kommunikasjon


Mål 1
Elevene skal ha grunnlaget for å bestå prøve til begrenset radiooperatørsertifikat for den maritime mobile tjenesten (ROC-GMDS fartområde A1), slik denne er gitt av Telenor. Elevene skal være kjent  med bruken av Den internasjonale signalbok og kjenne morsealfabetet tilstrekkelig for å kunne identifisere radiofyr og nødsignaler

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om prinsippene for
	- radiotelefoni
	- digital selektiv kalling (DSC)
	- nødradiopeilesendere (EPIRB's)
	- radartranspondere (SART)
1b	ha detaljert kjennskap om betjeningsfunksjoner, bruk av utstyret, oppsetting og samarbeid m.m.ved VHF-radiotelefonianlegg inklusive DSC og Navtex

1c	ha kjennskap til :
	- å finne feil ved bruk av innebygde måleinstrumenter
	- feilsøking når f.eks. antenner er falt ned, nett-/batterispenning utebli m.v.
	- skifting av sikringer, lamper o.l.
	- bruk og vedlikehold av ulike typer nødenergikilder

1d	ha detaljert kjennskap til virkemåte og utprøving av
	nødradiopeilesendere (EPIRB's) og radartranspondere (SART)

1e	ha detaljert kjennskap til ekspedisjon av sikringstrafikk (nød-, haster- og tryggingsmeldinger), radiosamtaler og radiotelegram

1f	vise god fremstillingsevne på engelsk såvel skriftlig som muntlig ved avvikling av korrespondanse og radiotrafikk (se 1e)

1g	kunne bruke det fonetiske alfabetet ved alle former for ekspedisjon, i særdeleshet ved avvikling av sikringstrafikk

1h	ha detaljert kjennskap til reglementer og instrukser som gjelder korrespondanse (se 1 e), særlig den del av bestemmelsene som vedrører menneskelivs sikkerhet

1i	generelt kjennskap til hvordan de forskjellige elementer i GMDSS er bygget opp, deres virkemåte og hvordan de forskjellige tjenestene griper inn i hverandre

1j	ha kjennskap til redningstjenestenes oppbygging og funksjoner

1k	være kjent med legetjeneste over radio og hvordan helikopterassistanse tilkalles



2.9	Sikkerhetsopplæring


Mål 1   Førstehjelp
Elevene skal kunne gi førstehjelp og medisinsk behandling til skadede og syke ombord i samsvar med internasjonale regler for medisinsk behandling ombord (IMO Model Course No. 1.13 Medical Emergency, Basic Training)

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha grunnleggende kjennskap til kroppens funksjoner, symptomer på sykdom og behandling av syke og skadede


1b	være kjent med bruken av livrednings- og førstehjelpsutstyret som skal vær ombord i fartøyet og livbåter/flåter

1c	kunne gi midlertidig hjelp til personer som blir alvorlig syke eller skadet

1d	kunne behandle mindre skader, særlig med sikte på å unngå infeksjoner

1e	kunne yte førstehjelp i forhold til gjenopplivning og sirkulasjonssvikt, forgiftning, indre skader, bruddskader, brannskader, nedkjøling og lokal forfrysning

1f	kunne yte livreddende førstehjelp, særlig med sikte på drukning, nedkjøling og lokal forfrysning

1g	ha noe kjennskap til forebyggende helsevern, spesielt i forhold til hygienetiltak ombord


Mål 2   Brannvern og redning
Elevene skal i løpet av skoleåret gjennomgå et godkjent grunnleggende sikkerhetskurs av 5 dagers varighet i personlig overlevelsesteknikk og brannslukking, kurset skal tilfredsstille kravene som er definert i IMO modellkursene:
- Model Course No. 1.20 Basic Fire Fighting
- Model Course No. 1.19 Personal Survival



2.10	Teknologi


Mål 1
Elevene skal kjenne til framdriftssystemene ombord i fiskebåter og hva som påvirker drivstofforbruk og forsvarlig utnytting av motoren

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	ha kunnskap om 2-taktsmotoren og 4-taktsmotoren

1b 	kunne beskrive motorens smøreoljesystem og kjenne til kjølevannsystemet

1c 	ha kjennskap til brennoljesystemet

1d 	vite om motorens start/arbeidsluft



Mål 2
Elevene skal ha innsikt i hydrauliske system

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	ha kunnskap om ulike bestandeler i lavtrykkshydraulikk

2b 	ha praktisk og teoretisk kjennskap til de ulike delene i høytrykkshydraulikk


Mål 3
Elevene skal ha kunnskap om kjøletekniske systemer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	ha kunnskaper om ulike typer kjølemedier og forhold ved bruk av disse

3b 	ha kjennskap til forskjellige anleggstyper


Mål 4
Elevene skal ha innsikt i elektriske innretninger ombord i mindre fartøyer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a 	kjenne til generatortypene

4b 	være orientert om elektriske tavler

4c	ha kunnskap om elektriske motorer


Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til fiskeforedlingsmaskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	vite om ulike typer fiskeforedlingsmaskiner

5b 	kjenne til styresystemene


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.

Det er spesielt viktig at skolene tilpasser undervisningen til nye internasjonale krav, gjennom forskrifter og regler m.h.t. teorigrunnlaget for kystskippersertifikatet gitt av sertifikatgivende myndighet.

Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I fiske og fangst

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



Studieretningsfag


Fiskerilære med biologi
316
8,5
Økonomi
74
2
Navigasjon
147
4
Navigasjonsmidler
74
2
Sjøveisregler og brovakthold
112
3
Skipslære
112
3
Kommunikasjon
20
0,5
Sikkerhetsopplæring *
45
1
Teknologi
74
2



Valgfag
35
1



Til sammen
1309
35


* Godkjent grunnleggende sikkerhetskurs på 5 dager inngår i sikkerhetsopplæringen.

1.2	Moduler i videregående kurs I fiske og fangst

Studieretningsfagene i videregående kurs I fiske og fangst deles inn i følgende moduler:

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Fiskerilære med biologi
Modul 1:  Mål 1, 2 og 3.
72
2

Modul 2:  Mål 4, 5, 6 og 7.
106
2,5

Modul 3:  Mål 8 - 14.
138
4
Økonomi
Modul 4:  Alle mål i faget.
74
2
Navigasjon
Modul 5:  Alle mål i faget.
147
4
Navigasjonsmidler
Modul 6:  Alle mål i faget.
74
2
Sjøveisregler og brovakthold
Modul 7:  Alle mål i faget.
112
3
Skipslære
Modul 8:  Alle mål i faget.
112
3
Kommunikasjon
Modul 9:  Alle mål i faget.
20
0,5
Sikkerhetsopplæring
Modul 10: Mål 1.
10


Modul 11: Mål 2.
35
1
Teknologi
Modul 12: Alle mål i faget.
75
2


Modulene 5, 6, 7, 8, 9 og 10 tilsvarer det teoretiske grunnlaget for kystskippersertifikatet.


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 fiske og fangst.

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 i videregående kurs I fiske og fangst

Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til eksamen i navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler og brovakthold.
	Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfagene fiskerilære med biologi, teknologi og økonomi.
	Eksamensoppgavene i navigasjon utarbeides sentralt.
	Eksamensoppgavene i de øvrige studieretningsfagene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	Eksamen i kommunikasjon gis av Telenor.

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

Eksamensform:	I studieretningsfag: 	Fiskerilære med biologi, teknologi, 
		navigasjonsmidler og sjøveisregler og 
		brovakthold: praktisk/muntlig
		Navigasjon, kommunikasjon, skipslære 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.

