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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) gartneri og hagebruk.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.








Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, januar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

-Tradisjonelt omfatter gartneri og hagebruk alt fra produksjon av blomster og grønnsaker i veksthus og planteskoleproduksjon til dyrking av frukt, bær og frilandsgrønnsaker. Mange av bedriftene har særlig tidligere utviklet seg fra tradisjonelt jordbruk. I de senere årene har det skjedd en stor teknisk og bioteknisk utvikling innen næringen.

I veksthusgartnerier produseres produkter som potteplanter, snittblomster, grønnsaksvekster og ungplanter.

Planteskolene formerer og dyrker lignoser (treaktige vekster) og stauder for salg til hager og parkanlegg. Fruktproduksjon omfatter epler, pærer, plommer og kirsebær. Bærdyrking omfatter produksjon av jordbær, bringebær, solbær og noen andre bærslag. Frilandsproduksjon av grønnsaker omfatter vekster som hodekål, blomkål, kinakål, løk, purre, selleri, gulrot m.m.

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til produksjon, stell, vedlikehold og omsetning av både spiselige og ikke-spiselige planteprodukter.

I kurset er det fire produksjonsfag med felles mål og hovedmoment: frilandsgrønnsaker, frukt og bær, veksthus og planteskole.

Opplæringen i videregående kurs I gartneri og hagebruk bygger videre på samme idegrunnlaget som grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:

·	sikre opplæring i produksjon av mat og biologiske råvarer av høy kvalitet

·	ivareta behovet for menneskelig helse, trivsel, miljø og sikkerhet

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

Videregående kurs I gartneri og hagebruk er et tilbud til de som:

·	ønsker å utdanne seg til gartner som arbeidstaker i bedrift eller drive egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende i bransjen
·	er interessert i hagebruksproduksjon, småhagebruk og omsetning av gartneri og hagebruksprodukter
·	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innen hagebruk, landbruk, naturforvaltning, biologi og annen utdanning der "grønne" naturbrukskunnskaper vil styrke den videre utdanning
·	
ønsker faglig bakgrunn innen gartneri og hagebruk som grunnlag for eller i kombinasjon med annen utdanning
·	har interesse for gartneri og hagebruk, men er usikker på yrkesvalg

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I gartneri og hagebruk er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I gartneri og hagebruk 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 videregående 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, far man vitnemål etter 3årig 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 undervisningen 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 fa 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 kunnskaper om og ha opplevd naturen som økologisk system, produksjonsgrunnlag for hagebruket og kilde til rekreasjon

·	ha innsikt i hvordan gartnerivirksomhet kan drives innenfor naturens tålegrenser og uten fare for skade på liv og helse

·	ha kunnskaper om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle og økonomiske forhold ved produksjon av varer og tjenester i gartneri og hagebruk

·	ha grunnleggende ferdigheter og kunnskaper knyttet til bruk og vedlikehold av redskap og utstyr i hagebruk/gartneri

·	kjenne til økologiske driftsformer i gartneri og hagebruk

·	kunne utføre arbeid som er vanlig i de yrkene kurset forbereder til, forstå verdien av selv å gjøre en innsats og å utføre pålagte arbeidsoppgaver

·	ha kunnskaper og innsikt i forhold til kvalitet og estetikk i næringen

·	ha kunnskaper om etiske verdier vår kultur bygger på, kjennskap til lokale tradisjoner i faget og kunne sette dette inn i en internasjonal sammenheng

·	kunne arbeide effektivt, selvstendig og forsvarlig og kunne ta hensyn til arbeidsmiljøet

·	kjenne til arbeidsmiljøproblemene i yrkene, forstå de helsemessige konsekvensene av disse og vite hvordan de kan forebygges

·	kunne samarbeide med andre og på eget initiativ ta ansvar for medmennesker og omgivelser

·	ta ansvar for egen situasjon og læring og ha kunnskaper om hvordan ideer kan utvikles til arbeidsplasser med utgangspunkt i næringens ressurser

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

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

·	ha et solid grunnlag for valg av videre utdanning og yrke


·	kunne bruke tilgjengelig relevant informasjonsteknologi i faglig sammenheng 

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

·	kunne yte god service overfor kundene


2.2	Naturgrunnlaget


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de viktigste faktorer som påvirker plantevekst i gartneri og hagebruk og kunne velge riktige kulturtekniske tiltak

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a.	kunne beskrive og vurdere jord og andre dyrkingsmedier som brukes i gartneri og hagebruk, kunne gjennomføre praktiske tiltak for å bevare eller forbedre dyrkingsmedier og forhindre ressurs- og næringstap

1b.	kunne begrunne valg av arbeidsmetoder og dyrkingsmedier ut fra et helhetssyn på plantevekst, jord, miljø, økologi og økonomi


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om næringens struktur og hvordan naturgrunnlaget og menneskelig aktivitet påvirker denne

Hovedmomenter
Elevene skal

2a.	ha kunnskaper om klimaforhold og kunne gjøre rede for aktuelle klimaforbedrende tiltak

2b.	forstå betydningen av lokale tilpasninger, som valg av vekster og bruk og bevaring av ressurser tilpasset lokale og nasjonale forhold

2c.	ha innsikt i og kunne drøfte etiske spørsmål om matproduksjon og ressursforvaltning i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv


2.3	Teknikk


Mål 1
Elevene skal ha respekt, kunnskap og forståelse for det tekniske utstyrets funksjoner og kunne bruke dette på en sikker måte

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne omgås og bruke utstyret forskriftsmessig, slik at skader på personer og materiell unngås

1b	forstå og kunne anvende aktuelle brukerveiledninger


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkelt vedlikehold på bygninger, utstyr og maskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forstå betydningen av å drive regelmessig vedlikehold

2b	kunne utføre enkelt driftsvedlikehold på veksthusanlegg, lagerbygninger, traktorer og annet teknisk utstyr


Mål 3
Elevene skal kunne vurdere forskjellige tekniske løsninger i forhold til plantevekst, ressursbruk, arbeidsmiljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a.	kunne velge ulike manuelle og tekniske løsninger til aktuelle arbeidsoperasjoner i hagebruket og kunne vurdere virkninger mekaniseringen har for ressursbruk, dyrkingsteknikk og arbeid

3b.	ha kunnskaper om forskjellige bygninger og utstyr i forhold til produksjon og lagring av gartneri- og hagebruksprodukter



2.4	Økonomi


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om interne forhold som har betydning for resultatet i den enkelte virksomheten

Hovedmomenter
Elevene skal

1a.	i sitt daglige arbeid kunne økonomisere med tid og ressurser

1b.	kjenne inntekts- og kostnadsbegrepene og kunne sette opp dekningsbidragskalkyler

1c.	kunne holde orden på regnskapsbilag i en bedrift og klargjøre disse

1d.	kunne finne nøkkeltall i et regnskap og bruke disse til enkle resultatmål


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til markedsføring av næringen og dens produkter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a.	kjenne regler for prisdannelse i ulike markeder

2b.	ha kjennskap til vanlige former for omsetning av gartnerivarer

2c.	kjenne de viktigste økonomiske organisasjonene som arbeider i tilknytning til gartnerinæringen


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om rammebetingelser for næringen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a.	kjenne til hvordan økonomiske valg kan påvirke ressursbruk og miljø og kunne vurdere dette i forhold til en bærekraftig utvikling

3b.	kjenne til de politiske målsettinger og rammebetingelser for næringen





2.5	Produksjonslære

Mål 1 og 2 skal gi et felles kunnskapsgrunnlag som basis for mer avgrensede kunnskaper innen de enkelte produksjoner. Mål 3, 4, 5 og 6 er felles mål for de 4 produksjonsfagene, frilandsgrønnsaker, frukt og bær, veksthus og planteskole.

Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de biologiske og økologiske lovmessigheter som påvirker bestand av kulturplanter, ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter for å kunne observere og identifisere hovedgrupper av skader på de viktigste gartneri- og hagebruksvekstene og kunne velge fornuftige planteverntiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjenkjenne de vanligste skadegjørere og nytteorganismer i hagebruket, og kunne vurdere deres konsekvenser for kulturplantenes vekst, utvikling og kvalitet

1b	ha nødvendige kunnskaper om ulike typer skader og årsakssammenheng på de viktigste gartneri- og hagebruksvekstene

1c	utføre nødvendige tiltak for å begrense skader på kulturplantenes vekst, utvikling og kvalitet

1d	kunne velge aktuelle forebyggende og direkte tiltak utfra hensynet til miljø og kvalitet

1e	kjenne mulige spredningsveier for skadegjørere og ha kunnskaper om nødvendige tiltak mot slik spredning


Mål 2
Elevene skal ha bred kjennskap til plantenes anatomi, morfologi og systematikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne og kunne anvende begreper knyttet til planteanatomi og kjenne plantenes indre bygning

2b	kjenne vanlige hagebruksvekster og deres livssyklus

2c	kunne bestemme planter ved hjelp av flora og andre oppslagsverk


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til gartneri- og hagebrukets historie og betydning i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til gartneri- og hagebrukets historie og utvikling og kunne drøfte betydningen hagebruket har for helse, trivsel og rekreasjon

3b	kunne drøfte hvilke utviklingsmuligheter det er for nye virksomheter i gartneri- og hagebruksnæringen


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om produksjon og stell av kulturplanter

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til og kunne utføre de viktigste formeringsmåtene for hagebruksvekster

4b	kunne beskrive produksjonen av noen hovedkulturer fra alle fagområder

4c	kunne utføre vanlig arbeid i hagebruks- og gartneribedrifter

4d	ha deltatt i høsting og klargjøring for salg


Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

I kurset skal elevene fa videreutviklet sin kompetanse innen et fagfelt hvor samspillet mellom biologi, teknikk, økonomi og praktiske produksjoner er viktig. 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 gartneri og hagebruk

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



Studieretningsfag


Naturgrunnlaget
75
2
Teknikk
149
4
Økonomi
150
4
Produksjonslære: 
 
 
   Frilandsgrønnskaer
112
3
   Frukt og bær
112
3
   Veksthus
112
3
   Planteskole
112
3
Til fordeling blant studieretningsfag *
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 gartneri og hagebruk

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Naturgrunn- laget
Modul 1:  Alle mål i faget.
75
2
Teknikk
Modul 2:  Trekkraft og redskaper, alle mål.
75
2

Modul 3:  Bygninger i hagebruket, alle mål
75
2
Økonomi
Modul 4:  Økonomi og regnskap, mål 1 og 3.
75
2

Modul 5:  Markedsføring og omsetning, mål 2
75
2
Produksjons- lære
Modul 6:  Plantenes livsfunksjoner og plantevern, mål 1 og 2.
112
3

Modul 7:  Frilandsgrønnsaker, mål 3, 4 og 5.
112
3

Modul 8:  Frukt og bær, mål 3, 4 og 5.
112
3

Modul 9:  Veksthus, mål 3, 4 og 5.
112
3

Modul 10:Planteskole, mål 3, 4 og 5.
112
3


Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene fordeles på de respektive modulene.


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 gartneri og hagebruk



Standpunktkarakterer

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



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
4.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I gartneri og hagebruk:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der følgende studieretningsfag kan inngå: teknikk, frilandsgrønnsaker, frukt og bær, veksthus og planteskole.

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

Eksamensform:	I studieretningsfag:	Tverrfaglig eksamen: praktisk/muntlig.
		Naturgrunnlaget og økonomi: skriftlig.
	I felles almenne fag:	se den enkelte læreplan.



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

