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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) skogbruk. 


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, 16. mai 1994.  
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Kapittel 1:		Generell informasjon


1.1	Innledning

Skogbruk er bruk og forvaltning av skog- og utmarksarealer i vid betydning. Skog er en fornybar ressurs av stor nasjonal og global betydning. Norsk skogpolitikk bygger på ideen om langsiktig ressursforvaltning der flerbrukssystemet er innarbeidet.

I tillegg til at skogbruket skal gi et tilfredsstillende resultat for næringens utøvere og sikre effektiv og jevn råvaretilførsel til industrien, skal det legges vekt på skogens betydning som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter og dyr og som områder for jakt og fiske.

Videregående kurs I skogbruk tar sikte på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til skog og utmark, samt til forvaltning og bruk av disse ressurser.

Opplæringen i videregående kurs I skogbruk bygger videre på samme idégrunnlaget som grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:

	sikre opplæring i produksjon av biologiske råvarer av høy kvalitet

	ivareta behovet for menneskelig helse, trivsel, miljø og sikkerhet

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

Videregående kurs I skogbruk er et tilbud til ungdom og voksne som:  

	ønsker å arbeide i skogbruket eller drive egen skog- og utmarkseiendom 

	ønsker på annen måte å arbeide med skog-, utmarks- eller naturbruksspørsmål

	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innen natur- og kulturfaglige studier ved universitet og høgskoler

	ønsker faglig bakgrunn i skog- og naturforvaltning som grunnlag for annen utdanning

	har interesse for skogbruk og naturbruksnæringen, men er usikker på yrkesvalg

	er opptatte av natur og miljøspørsmål



1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I skogbruk er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I skogbruk 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. 

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.

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.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om skogen som økologisk system, produksjonsgrunnlag for skogbruket og kilde til rekreasjon

	ha kunnskaper om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle, markedsmessige og økonomiske forhold ved produksjon av varer og tjenester fra skogbruk/naturbruk

	ha opparbeidet ferdigheter i vanlige arbeidsoperasjoner i skogbruket og kunne arbeide effektivt, selvstendig , trygt og forsvarlig og kunne ta hensyn til arbeidsmiljøet

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

	kjenne betydningen av at skogbruks- og utmarksnæringen sees som en helhet i en flersidig bruk av våre skog- og utmarksarealer

	ha nødvendige kunnskaper om lover og regelverk tilknyttet næringen

	kunne samarbeide med andre og være med på å ta ansvar for medmennesker og omgivelser

	ha kunnskaper om de etiske verdier og estetiske vurderinger i skogbruksnæringen

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

	ta ansvar for egen situasjon og egen læring, og ha kunnskaper om hvordan idèer kan utvikles til arbeidsplasser med utgangspunkt i skogsressursene

	føle stolthet for utdanning og yrkesutøvelse innen skogbruk/naturbruk og kunne delta i debatt om næringens plass i samfunnet

	ha kjennskap til utviklingen innenfor skogbruksnæringen internasjonalt

	kunne identifisere arbeidsmiljøproblemene i yrker som er knyttet til skogbruk og naturforvaltning, forstå de helsemessige konsekvensene og kunne forebygge arbeidsmiljøproblemer

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

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i faglig sammenheng	

	ha fått et solid grunnlag for valg av videre utdanning og yrke
2.2  	Skogskjøtsel


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om skognaturens og vekstfaktorenes økologiske og biologiske grunnlag og rammebetingelser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de grunnleggende sammenhenger i naturen og kjenne vekstfaktorene,
	vegetasjonstypene og de viktigste treslagenes muligheter, begrensninger og 
	krav til voksested

1b	kjenne til skogens naturlige utvikling på ulike markslag

1c	kjenne de viktigste merkeplanter på aktuelle vegetasjonstyper 
		
1d		kunne identifisere områder som er viktige for sårbare og truede arter og ta 
		hensyn til bevaring av disse i skogbehandling
	
1e	kjenne til hvordan skader på skog oppstår, forebygges og bekjempes

1f	kjenne til skogens og skogbehandlingens betydning for natur- og 				kulturlandskap

1g	forstå skogbrukerens ansvar som forvalter av skogsnaturen, og kunne handle 	
	deretter


Mål 2
Elevene skal kunne stelle skogen slik at hensynet til produksjon av trevirke, friluftsliv, dyre- og planteliv og bevaring av arter blir ivaretatt

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre de vanligste foryngelsesmetodene ut fra treslag, vegetasjonstyper og vekstfaktorer

2b	kunne velge og utføre vanlige metoder for ungskogpleie og bestandspleie ut fra krav 
	til stedstilpasset skogbehandling og god tømmerkvalitet

2c	kjenne til hvordan vegetasjonstyper og hogstføring påvirker grunnlaget for den etterfølgende foryngelsen

2d	kjenne til fordeler og ulemper ved tiltak som markberedning, sprøyting, grøfting, gjødsling og stammekvisting

2e	ha opparbeidet nødvendig kompetanse i bruk av plantevernmidler slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte



2.3	Driftsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne utføre skogsdrift og ta hensyn til naturmiljø, skogforhold, driftsøkonomi og friluftsliv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utføre ordinær skogsdrift med landbrukstraktor og stammelunner både i tynning 	og i foryngelseshogst

1b	kunne utføre ordinær skogsdrift med lastetraktor både i tynning og foryngelseshogst

1c	kjenne til enkel planlegging av ordinære skogsdrifter

1d	kjenne til skogveiers oppbygging og klassifisering og kunne foreta traktorveibygging 	med beltegraver/traktorgraver

1e	kunne foreta opprydding etter drift, og utføre utbedring av kjøreskader
	
1f	kjenne kravene til velteplass og opparbeidelsesplass for tømmer 

1g	kjenne til virkemåte og arbeidsopplegg for slepebane og taubanesystem

1h	kjenne til virkemåte og arbeidsopplegg for hogstmaskin


Mål 2
Elevene skal ta ansvar for egen og andres sikkerhet og praktisere gjeldende sikkerhetsbestemmelser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vurdere farer ved bruk av teknisk utstyr og behovet for verneinnretninger og 	personlig verneutstyr

2b	kunne velge riktige metoder og teknisk utstyr og bruke disse rasjonelt og med riktig 	ergonomisk arbeidsteknikk



Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til treteknologi og virkesutnytting for de viktigste treslagene 
i norsk skogbruk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne de tekniske egenskapene til de viktigste treslagene i norsk skogbruk og hva disse	betyr for bruksmulighetene

3b	kjenne de viktigste sortimentene og deres kvalitetskrav og leveringsvilkår og vite 
	hvordan virkesskader unngås



2.4  Utmarkslære


Mål 1
Elevene skal kjenne til økologi, naturgrunnlag og forutsetninger for produksjon og utnytting av utmark 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne begrepene bærekraftig utvikling og flerbruk, og hvordan vi bør bruke naturen 	etter disse prinsippene

1b	kjenne våre viktigste viltarter, deres biologi og krav til leveområder

1c	kjenne innlandsfiskeartene som er av økonomisk og rekreasjonsmessig 			betydning, deres biologi og krav til leveområder

1d	kjenne til hvordan menneskelig aktivitet påvirker skog og utmark

1e	kunne beskrive et økosystem i skog og utmark og ha kjennskap til hvordan menneskelig
	aktivitet påvirker naturen	


Mål 2
Elevene skal få innsikt i ulike måter  å forvalte utmarksarealene på

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om hvordan jaktbare viltartene og innenlandsfiskeressursene stelles og 
	høstes

2b	kjenne til utmarkas betydning for rekreasjon og friluftsliv

2c	kjenne til hvordan forholdene kan legges til rette for økonomisk utnyttelse og etablering 	av arbeidsplasser ved å tilrettelegge for jakt, fiske, opplevelser, overnatting m.m. 	

2d	kjenne betydningen av at skogbruks- og utmarksnæringen sees som en helhet i den 
	flersidige bruk av våre skog- og utmarksarealer, og omsette dette i praktisk handling

2e	kjenne til betydningen av at skog- og utmarksarealer disponeres til vern/"fri utvikling"

2f	kjenne til de viktigste lovene og forskriftene om utmarksnytting



2.5  Økonomi og planlegging


Mål 1	
Elevene skal kjenne til de viktigste trekkene i skogbrukets historie, hvilken betydning skogen har lokalt, nasjonalt og globalt og forstå betydningen av langsiktig ressursfor-valtning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne arealtall og andre mengdetall for skogen og utmarksstørrelse i Norge

1b	kjenne til skogens betydning for enkelteiendom og samfunn

1c	kjenne til viktige mål og virkemidler i den nasjonale skogpolitikken

1d	kjenne til hvordan variasjonene i de naturgitte forhold i Norge påvirker forutsetningene 	for skog- og utmarksnæringene


Mål 2	
Elevene skal kunne beskrive skogbrukets inntekter og kostnader, angi næringens økonomiske vilkår, samt forstå at valg, prioriteringer og arbeidsutførelse påvirker det økonomiske utbyttet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre enkle driftsøkonomiske kalkyler for skogsdrifter, skogskjøtseltiltak og  
	bruk av driftsmidler

2b	kunne beregne lønninger og driftspriser på grunnlag av tariffer, avtaler, skog- 
	og driftsforhold
2c 	kunne beskrive foredlingsmåter og kjenne til ulike produkter av norsk trevirke og ha kjennskap til den markedsmessige sammenheng mellom skogbruk og skogindustri

2d	kjenne til økonomiske konsekvenser ved salg av tømmer i forhold til hvordan tømmeret kappes

2e	kjenne til de viktigste forhold som påvirker lønnsomhet av investeringer

2f	kjenne til sammenhengen mellom skogproduktenes kvalitetskrav og økonomi

2g	kjenne til oppbygging og organisering av virkesomsetning


Mål 3
Elevene skal kunne forklare og bruke grunnleggende prinsipper for planlegging i 
skogbruket

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne og kunne bruke begrepene hogstklasse, bonitet og bestand i en faglig 
	sammenheng

3b	kunne utføre tremåling, bestandmåling og bonitering

3c	kunne bruke kart og flybilder, tegne kroki og arealberegne et bestand

3d	kunne bruke og ajourføre en enkel skogbruksplan

3d	kunne sette opp enkle driftbudsjett og arbeidsplaner og ta ansvar for resultatet av eget
	arbeid

3e	ha grunnleggende ferdigheter i aktuell informasjonsteknologi knyttet til faget og bransjen


Mål 4
Elevene skal kjenne til grunnleggende prinsipper for organisering og ledelse av bedrifter og hvordan menneskelige ressurser kan utnyttes for å oppnå effektive og trivelige arbeidsplasser

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til de viktigste private og offentlige organisasjoner i skogbruket og angi deres 	funksjon

4b	kjenne til grunnleggende prinsipper for ledelse og samarbeid, samt få erfaring fra enkle 	ledelsesoppgaver

4c	kjenne til skogbrukets generelle lønnsvilkår, arbeidsvilkår og avtaleverk


2.6 	Maskin og redskapslære


Mål 1
Elevene skal kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold av aktuelle motorredskap og skogsmaskiner med vanlig tilleggsutrustning.  De skal kunne foreta enklere feilsøking 
og mindre reparasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne motorsagas og ryddesagas oppbygging og virkemåte

1b	kunne foreta vedlikehold, finne vanlige feil og på egen hånd reparere motor- og 		ryddesager

1c	kjenne til traktorer og skogsmaskiner og tilleggsutstyrets oppbygging og virkemåte, 	herunder motor, bremser, transmisjoner, hydraulikk og elektronikk

1d	kunne foreta daglig og periodisk vedlikehold, samt feilsøking og enklere 			reparasjoner på traktorer og skogsmaskiner

1e	kjenne til bruken av håndbøker og skjema for elektrisitet, elektronikk og hydraulikk

1f	kjenne til oppbyggingen av mindre sagbruk


Mål 2	
Elevene skal kunne vurdere hvordan maskiner og redskaper påvirker det ytre og indre miljøet, og ta de hensyn som er nødvendig for å unngå skader på helse og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til krav som gjelder for redskap og maskiners ergonomiske og sikkerhetsmessige 	utrustning, samt kontrollere om disse fungerer tilfredsstillende

2b	kunne vurdere hvordan utforming og oppbygging av maskiner og redskap kan påvirke 	helse, sikkerhet og miljø og foreta valg ut fra dette 

2c	forstå forurensningsfarene ved bruk av maskiner, oljeprodukter og kjemikalier, og 
	vite hvordan forurensing av natur unngåes

2d	kjenne ulike oljeprodukters egenskaper og kunne velge riktig produkt til forskjellig 
	formål
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.

I kurset skal elevene få videreutviklet sin kompetanse innen et fagfelt der samspillet mellom biologi, teknikk, økonomi og praktiske produksjoner er vesentlig. 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 skogbruk

Felles almenne fag

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære 
75
2
Kroppsøving 
75
2



Studieretningsfag


Skogskjøtsel
187
5
Driftsteknikk       
261
7
Utmarkslære     
  75
2
Økonomi og planlegging
149
4
Maskin og redskapslære
112
3
Til fordeling blant studieretningsfagene *
150
4



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 skogbruk


Modulene tilsvarer de enkelte studieretningsfagene.


Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Skogskjøtsel
Modul 1: Skogbruksbiologi, mål 1.
75
2

Modul 2: Skogskjøtsel, mål 2. 
112
3
Driftsteknikk
Modul 3: Skogsdrift, mål 1 og 2.
224
6

Modul 4: Treteknologi og virkesutnytting, mål 3.
38
1
Utmarkslære
Modul 5: Alle mål i faget.
75
2
Økonomi og planlegging
Modul 6: Ressursøkonomi og skogbrukshistorie
38
1

Modul 7: Skogbruksøkonomi, mål 2.
38
1

Modul 8: Planlegging og organisering, mål 3 og 4.
75
2
Maskin og redskapslære
Modul 9: Alle mål i faget.
112
3

Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene legges til de tilhørende moduler.


Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*




















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I skogbruk.


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 skogbruk:

	Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en tverrfaglig prøve der følgende 
					studieretningsfag kan inngå: 
					maskin og redskapslære, skogskjøtsel og driftsteknikk.
					Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfaget 
					økonomi og planlegging eller utmarkslære.

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

	Eksamensform:		I studieretningsfag: 	tverrfaglig eksamen:praktisk-muntlig.
					økonomi og planlegging og
					utmarkslære: 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.

