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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 opplæring i bedrift for akvakulturfaget.
Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til en 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.
Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 31. januar 1996.
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Kapittel 1:Generell informasjon

1.1 Innledning
Akvakultur vil si å røkte og fore opp vannlevende organismer. De første oppdretterne klekket lakse- og ørretrogn fra vill fisk, drev fram yngel og smolt og satte det ut i elv eller sjø. Etter hvert lyktes man med å fore opp fisk i anleggene til matfisk som kunne slaktes og selges.
Norsk oppdrettsnæring hadde sin spede begynnelse i 1970-årene. Vår lange kystlinje med rent vann og gunstig temperatur egner seg godt for oppdrettsvirksomhet, og i dag produseres fisk og skalldyr langs hele kysten.
Akvakulturfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet fra 1. oktober 1989.
De første anleggene var små og arbeidskrevende familiebedrifter med enkelt utstyr. Dagens akvakulturanlegg omfatter både mindre familiebedrifter og store konsern som driver på flere lokaliteter. Utstyr og hjelpemidler som i stor grad forenkler driften finnes i dag på de fleste anlegg. I dag finnes dessuten spesialiserte anlegg for produksjon av enten egg og yngel eller matfisk.
En utfordring for oppdrettsnæringen er arbeidet med miljøspørsmål som bl.a. forurensnings- og sykdomsproblematikk og næringens ansvar i forhold til natur- og ressursforvaltning.
Arbeidsoppgavene på et oppdrettsanlegg er varierte og utøveren må i stor grad beherske bruk og vedlikehold av avanserte tekniske hjelpemidler. Likevel vil fagarbeiderens viktigste oppgave alltid være å kunne vurdere om den levende fisken har optimale forhold for vekst og utvikling. Mye av arbeidet i oppdrettsnæringen foregår ute og arbeidssituasjonen varierer med vekslende værforhold.
Fiskeoppdrett har utviklet seg til å bli en stor eksportnæring. Den overveiende del av norske oppdrettsprodukter selges til utlandet. Oppdrettsnæringen er av den grunn sterkt avhengig av de økonomiske forholdene i markedslandene og deres evne til å betale for varene.
Norge er ikke alene om å forsyne de ulike markeder med oppdrettsprodukter og har fått erfare hard konkurranse om kundene fra nære og fjerne oppdrettsnasjoner. Om vi skal lykkes i denne konkurransen vil være avhengig av kvalitet og pris på våre produkter.
Oppdrett er en biologisk produksjon der yrkesutøvernes kvalifikasjoner vil være nøkkelen til suksess. En profesjonell fagarbeider trenger derfor god faglig innsikt både teoretisk og praktisk. Næringen er i kontinuerlig utvikling og stilles stadig overfor nye krav og utfordringer. Fagarbeidernes viktigste oppgave vil være å medvirke til optimal produksjon med utgangspunkt i  biologisk og teknisk forståelse for faget.

1.2 Inntakskrav
For å kunne inngå lærekontrakt i akvakulturfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I akvakultur, eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring

1.3 Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)
Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift i akvakulturfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.
1.4 Kompetanse
Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i akvakulturfaget. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse: Fagarbeider akvakultur. Fagbetegnelse: Akvakulturfaget.
Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I, på alle studieretninger, gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fagbrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne fag
Generell studiekompetanse - totalt timetall
Timetall i grunn- kurs og vk I
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
*)Naturfag
187 timer
187 timer
0 timer
Til sammen
1309 timer
674 timer
635 timer 
*) I studieretning for naturbruk er 5-timers faget i naturfag lagt inn i grunnkurset.

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter
Felles mål for opplæringen i bedrift for akvakulturfaget
 Lærlingene skal
•	kunne utføre de daglige arbeidsoppgaver i forbindelse med drift av et akvakulturanlegg på en tilfredsstillende måte
•	kjenne hele produksjonssyklusen til den organismen de arbeider med og kunne arbeide under ulike miljø- og værforhold til alle årstider
•	kunne arbeide effektivt, bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vise god orden under utførelsen av arbeidet
•	gjennom praktisk arbeid vise at de forstår sammenhengen mellom ressursutnyttelse, teknologi, kvalitetskrav, marked og økonomi
•	kunne ta hensyn til naturmiljø, biologisk mangfold og langsiktig ressursforvaltning ved drift av akvakulturanlegg
•	vise respekt for arbeidet med levende organismer og bidra til å hindre forurensing av naturen og spredning av fiskesykdommer
•	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne til å kunne samarbeide med andre
•	vise yrkesstolthet og god arbeidsmoral
•	kunne bidra til et godt arbeidsmiljø, vise toleranse overfor andres verdier og tenkemåte og bidra til likestilling og likeverd mellom kjønnene
•	kunne forstå og kunne rette seg etter de krav som stilles til en god medarbeider
•	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for oppdrettsnæringen
•	kunne utføre arbeidet i samsvar med de etiske normer som gjelder for faget
•	kjenne de krav som stilles til kvalitet i prosess og produkt og kunne etterleve dette i praksis
•	kjenne akvakulturfagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter og kjenne næringens betydning i samfunnet nasjonalt og internasjonalt
•	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Generell røkting og drift
Mål 1
Lærlingene skal med basis i kunnskaper om oppdrettsarter kunne foreta den daglige røkting av oppdrettsorganismene i anlegget på en profesjonell måte
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1 a	kunne beregne riktig fôrmengde og foreta korrekt utføring ut fra kunnskaper om næringskrav hos ulike oppdrettarter
1 b	kunne måle snittvekt og beregne faktisk og forventet biomasse i en enhet og kunne beregne og vurdere tetthet i en enhet
 l c	kunne foreta observasjoner av organismenes utseende og atferd, og kunne iverksette tiltak ved behov
1 d	kunne forberede og utføre sortering, flytting og annen nødvendig håndtering av organismene på en korrekt og skånsom måte
1 e	kunne utføre rutinemessig registrering og journalføring av vannmiljø og vanntemperatur, lys m.m. og kunne vurdere resultater og iverksette nødvendige tiltak
Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke utstyr og hjelpemidler, kunne utarbeide vedlikeholdsrutiner og kunne gjennomføre ettersyn og enkelt vedlikehold av utstyr
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
2a	kunne bruke teknisk utstyr, nødvendige hjelpemidler og redskaper knyttet til den daglige drift
2b	kunne utføre rutinemessig rengjøring av utstyr
2c	kunne utarbeide vedlikeholdsplaner for og utføre enkelt vedlikehold av utstyr
2d	ivareta forskriftsmessige sikkerhetshensyn ved bruk av teknisk utstyr
2e	kunne vurdere anleggets og lokalitetens egnethet for oppdrett ut fra hensyn til naturmiljø, landskap og allmennhetens ferdselsrett
2f	ha kjennskap til problemer for villfiske forbundet med rømming av oppdrettsorganismer og gjennom sikkerhetsrutiner og dagligdrift kunne iverksette tiltak for å hindre rømming


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om organismens totale produksjonssyklus med hovedvekt på enten sette- eller matfisk - stadiet
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
3a	kunne røkte organismer enten i sette- eller matfisk -anlegg
3b	ha kjennskap til arbeidsprosessen i forbindelse med opptak, slakting, pakking og levering av oppdrettsprodukter
2.3	Hygiene og sykdomslære
Mål 1
Lærlingene skal kunne ivareta god hygiene og kunne forebygge sykdom hos oppdrettsorganismene ved i iverksette nødvendige tiltak ved behov
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1 a	kunne utarbeide og bruke en hygieneplan for anlegget
1 b	kunne foreta opptak, registrering og korrekt destruksjon av døde oppdrettsorganismer
1 c	kunne påvise unormale funn gjennom undersøkelser av ytre og indre organer og kunne gjenkjenne symptomene på de mest aktuelle sykdommer og parasitter
1 d	kunne vurdere når det er nødvendig å tilkalle veterinær og kjenne veterinærens rutiner og arbeidsmåter i anlegget
1 e	kunne utføre vaksinasjon og behandle mot parasitter
1 f	kunne gjøre rede for smittekilder og symptomer for de vanligste fiskesykdommer og parasitter og kunne bekjempe spredning av disse gjennom lokale og nasjonale tiltak
1 g	ha kunnskap om vannkvalitet og kunne sikre at avløpsvann ikke inneholder forurensende stoffer eller sykdomsfremkallende organismer


2.4 Kvalitetssikring
Mål 1
Lærlingene skal kjenne sammenhengen mellom daglige driftsoperasjoner, ressursutnyttelse og økonomi
Hovedmomenter
Lærlingene skal
1 a	kunne forstå og arbeide etter en produksjonsplan, kunne tolke avvik og kunne foreslå korreksjoner
1 b	kunne tolke en regnskapsrapport og ved hjelp av denne søke etter muligheter for optimalisering av driften innen eget ansvarsområde
1 c	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi ved produksjonskontroll og styring
1 d	kunne forvalte ressursene på en økonomisk og økologisk forsvarlig måte
1 e	kunne vurdere forholdet mellom bærekraftig ressursutnyttelse og økonomisk lønnsomhet
Mål 2
Lærlingene skal kunne vurdere og utføre sitt arbeid i samsvar med de kvalitetskrav som stilles til prosess og produkt
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
2 a	kunne utføre de enkelte arbeidsoperasjoner i henhold til fastsatte prosedyrer og rutiner og gjøre rede for hvordan kvaliteten på ferdige produkter påvirkes av innsatsfaktorene
2 b	kunne forstå kvalitetsbedømmelse på arbeid, utstyr, råstoff og produkt og kunne sikre riktig avviksbehandling
2 c	kjenne oppbygningen av et kvalitetssikringssystem
2 d	ha kjennskap til aktuelle markeder og deres krav til produktkvalitet



2.5	Helse, miljø og sikkerhet
Mål 1
Lærlingene skal kunne forebygge skade og utføre sitt arbeid slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1 a	kjenne til og kunne etterleve bedriftens sikkerhetsregler og kunne bruke riktig verneutstyr
l b	kunne bruke, lagre og destruere kjemikalier, avfall, syk og død fisk på korrekt måte
1c	kunne bruke ergonomisk riktig arbeidsstilling
1d	kunne utføre førstehjelp og kjenne eget ansvarsområde i forhold til enkeltmennesker og bedrift
1e	kunne være med å utarbeide og følge opp en beredskapsplan for virksomheten
1f	kjenne til og kunne gjøre rede for og følge opp de pålegg bedriften har fått angående utslipp og avfall
1g	kunne følge gjeldende lov- og regelverk og interne bestemmelser som gjelder for bedriften
2.6 Bedriftslære
Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling
lb	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert
1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner
1d	kjenne bedriftens system for internkontroll
1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan reklamasjoner skal håndteres

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter 
Lærlingene skal
2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften
2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde
2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet
2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø,

2f      være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g     kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.







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 lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse

•   å veilede, motivere og utvikle lærlingen
•   å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
•   å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken     
    kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?
•   Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de
felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for         vurderingen.

       •  Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i          opplæringens mål      

        •	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?
Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:
Vurdering underveis Avsluttende vurdering
Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i  samarbeid. Vurderingen skal to utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For ålegge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok.
Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve






Vedlegg 1
Moduler i opplæringen i bedrift for akvakulturfaget:
Moduler
Innhold
Prosentvis del av


total opplæring
Modul 1: Generell røkting og drift
Kapittel 2.2


Mål 1, 2 og 3
50%
Modul 2: Hygiene- og sykdomslære
Kapittel 2.3


Mål 1
20%
Modul 3: Kvalitetssikring
Kapittel 2.4


Mål 1 og 2
15%
Modul 4: Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.5


Mål 1
10%
Modul 5: Bedriftslære
Kapittel 2.6


Mål 1 og 2
5%
Til sammen

100%

Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til i forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.




