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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 hestefaget.

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, juni 1999
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det er svært mange som er engasjert i hestehold og bruk av hest både i næring, til forlystelse og rekreasjon.

Det er stor spennvidde i næringsvirksomheter som baseres på hester, som for eksempel jordbruk, skogbruk, ridning og andre fritidsopplevelser. Det nedlegges mange årsverk i arbeid med avl og oppdrett av ulike hesteraser og hester for ulike bruksområder.

En hestefaglært skal ha brede kunnskaper om hest og bruksområder for hest. Stell, røkt og håndtering av hest er sentrale elementer i faget. En hestefaglært vurderer, planlegger og gjennomfører aktivitet med hest, for eksempel drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, gallopptrening, riding, vanlig riding og hesteturisme.

Faget innebærer også rettledning og formidling av kunnskaper om hest til andre.

Utdanninga vil være et felles grunnlag for videreutdanning som de ulike miljøer har behov for.
Fagbrev i hestefag er et av inntakskravene for teknisk fagskole, linje for naturbruk.

Hestefaget ble godkjent som eget fag under Lov om fagopplæring i arbeidslivet i mai 1998.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i hestefaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I landbruk og naturforvaltning eller videregående kurs I økologisk landbruk 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 for hestefaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i hestefaget.
Etter bestått fag utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	Hestefaglært
Fagbetegnelse: 	Hestefaget


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 del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For dem som har fag- eller svennebrev 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 VKI
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 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

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


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for hestefaget

Lærlingene skal

·	kunne bruke korrekt fagspråk

·	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy

·	kunne velge materialer og utstyr som er itlpasset arbeidsoppgavene som skal utføres og kunne begrunne sine valg

·	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

·	kunne bruke verneutstyr

·	kunne holde orden på arbeidsplassen og vise god hygiene

·	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

·	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

·	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

·	kunne arbeide selvstendig og planmessig

·	kunne samarbeide med andre innen faget og på tvers av faggrenser

·	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

·	vise en atferd som fremme likeverd og likestilling

·	kjenne innholdet i dyrevernloven

·	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

·	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og være bevisst den betydning dette har for fagets omdømme

·	kunne yte god service overfor kunder

·	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	kjenne eget kompetansenivå og kunne henvise til andre fagfolk

·	kunne velge hensiktsmessig antrekk ved ulik bruk av hest

·	kunne vurdere hestens egnethet for ulike oppgaver






Stalltjeneste


Mål 1
Lærlingene skal kunne håndtere hest for hånd på en måte som er sikker og etisk forsvarlig

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tolke signaler hesten gir ved sin adferd og ut fra dette tilrettelegge håndtering av hesten, for eksempel ved reingjøring av spilt og boks, flytting av hest til/fra luftegård og beite

1b	kjenne utstyr og hjelpemidler som brukes for å kunne håndtere og beherske hesten i ulike situasjoner

1c	kunne forberede for og bistå ved transport av hest

1d	kunne mønstre hest

1e	kjenne til lover og forskrifter som har betydning for håndtering av hest


Mål 2
Lærlingene skal kunne ta ansvaret for og gjennomføre stell og røkt av hest

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne sette opp dags- og ukeplaner for stalltjeneste

2b	kunne gjennomføre daglig stell av hest

2c	kunne vurdere dyrenes allmenntilstand, psykiske og fysiske kondisjon i forhold til gitte oppgaver

2d	kunne utføre dekorativt hestestell

2e	ha kjennskap til hvordan riktig fôring, stell, utegang og trening er med på å forebygge sykdommer og slitasjeskader

2f	kunne gjennomføre stell og enkelt vedlikehold av utstyr og hjelpemidler



Mål 3
Lærlingene skal kunne planlegge og gjennomføre fôring av hest på en måte som er tilpasset hestens behov

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge fôrslag og fôrstyrke ut fra hestens størrelse og bruk; til føll, drektige hopper, i laktasjonen og ved avvenning

3b	kunne fôre hest i ulike situasjoner og til ulike årstider med utgangspunkt i fôrplan og annen nødvendig informasjon

3c	ha grunnleggende kunnskaper om ulike fôrslag til hest

3d	kunne vurdere fôr med hensyn til kvalitet

3e	kunne vurdere beite med hensyn til kvalitet og mengde


Mål 4
Lærlingene skal kunne beskrive normal adferd og utseende hos hest, kunne påvise
avvikende adferd og utseende og kunne utføre eller bistå ved utførelse av forebyggende
og helbredende tiltak

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne angi hestens signalement

4b	kjenne dyrenes naturlige adferd i ulike situasjoner og livsfaser

4c	kunne beskrive eksteriør og kunne påvise avvikende trekk ved eksteriøret

4d	kunne vurdere halthet hos hest ut fra kjennskap til normale gangarter og bevegelsesmønstre

4e	kunne gjennomføre kontroll av respirasjon, temperatur, puls og pulsasjon hos hest

4f	kjenne til de vanligste sykdomer og skader hos hest, kjenne symptomer og kunne vurdere om det er nødvendig å tilkalle veterinær

4g	kunne gjennomføre enkel sårbehandling og medisinering av hest

4h	kunne bistå veterinær og hovslager ved behandling av hest

4i	kunne vurdere hestens skoning i forhold til hovens anatomi og hestens bruk

4j	kunne gjennomføre daglig rensk av hov, kunne skifte brodder, trekke til søm og ta av sko

4k	vite hvordan spredning av sykdommer kan forebygges

4l	kunne forklare hvordan forebyggende helsearbeid utføres

4m	kunne gjennomføre daglig visitering

4n	kjenne til aldersbestemming av hest ved hjelp av tennene


Mål 5
Lærlingene skal kjenne til hensiktsmessige bygninger, innredninger og anlegg for hest
som ivaretar både hesten og brukerens interesser og behov 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne forskriftsmessige krav til stall, innredninger og anlegg for hest med hensyn til helse, miljø og sikkerhet


5b	kunne gjennomføre daglig tilsyn og vedlikehold av stallmiljø, stall, innredning, luftegårder og gjerder

5c	kjenne til de vanligste materialer og konstruksjoner brukt i stall, innredninger og anlegg


Avl og oppdrett


Mål 1
Lærlingene skal gjennom grunnleggende kunnskaper om dyrenes forplantning kunne utføre oppgaver i forbindelse med avl

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til brunstsymptomer

1b	kjenne til bruk av hjelpemidler ved bedekning

1c	kunne bistå ved bedekning og inseminering

1d	kunne bruke og stelle hoppa i den tiden den går drektig

1e	kunne bistå ved følling og kunne vurdere behov for veterinær
Mål 2
Lærlingene skal kunne fôre og stelle føll og unghest

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjennomføre daglig tilsyn, stell og røkt av føll og unghest

2b	kjenne egnede fôrmidler til føll og unghest

2c	kunne fôre føll og unghest etter oppsatt plan

2d	kunne vurdere korreksjon av beinstilling på føll

2e	kunne handtere føll og unghest


2.4	Trening av hest


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan hestens prestasjoner kan utvikles. Lærlingene skal kunne trene en hest fram til fastsatt mål eller oppgave

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om prestasjonsmuligheter

1b	kjenne til hjelpemidler som kan benyttes for å oppnå bedre prestasjoner

1c	kunne trene hester etter oppsatt treningsprogram

1d	vise forståelse for sammenheng mellom trening og etikk


Kjøring av hest


Mål 1
Lærlingene skal kunne kjøre hest på en sikker og forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne legge på seletøy og kunne spenne for vogn

1b	kjenne til grunnleggende prinsipper ved bruk av hjelpere
1c	kunne mestre hesten i skritt og trav ved kjøring på vei, bane og i lett terreng

1d	kunne kontrollere og vedlikeholde utstyr før og etter bruk


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om hestens ulike utdanningstrinn

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskap om innkjøring av hest

2b	kunne bedømme hestens utdanningsnivå og kunne begrunne valg av øvelser som kan bedre hestens nivå


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike bruksområder innen kjøring

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til bruk av hest i konkurransesammenheng og ha kunnskap om forhold som er spesielle for de enkelte grener

3b	ha kjennskap til bruk av hest i ulike former for arbeid


Ridning av hest


Mål 1
Lærlingene skal kunne ri en hest på en sikker og forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne legge på sal og hodelag

1b	kjenne til grunnleggende prinsipper ved bruk av hjelpere

1c	kunne mestre hesten i skritt, trav og galopp ved ridning på bane og kunne ri i lett terreng

1d	kunne kontrollere og vedlikeholde utstyr før og etter bruk



Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskap om hestens ulike utdanningstrinn

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskap om innridning av hest

2b	kunne bedømme hestens utdanningsnivå og kunne begrunne valg av øvelser som kan bedre hestens nivå


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike bruksområder innen ridning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til bruk av hest i konkurransesammenheng og ha kunnskap om forhold som er spesielle for de enkelte grener

3b	ha kjennskap til bruk av hest i rideskole (terapivirksomhet, voltige)


Hesten i næring


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til ulike næringsmuligheter med hest

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge hester og utstyr for de ulike formål

1b	kjenne til tradisjonelle arbeidsoppgaver med hest, for eksempel lunning av tømmer eller lasting av kløv

1c	ha kjennskap til ulike miljøer og organisasjoner som kan gi veiledning om ulike næringsmuligheter



Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til hvordan hesteaktiviteter kan organiseres og tilpasses i
forhold til samfunn og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til lover og regler for plassering og arealbehov for ulike hesteaktiviteter

2b	ha kjennskap til lover og regler for bruk av utmark og veirettigheter


Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	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	ha kjennskap til bedriftens og bransjens plass i samfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne sin 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 bransjens organisasjoner, tariff- og arbeidsavtaler

2e	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefax, informasjonsteknologi og lignende


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om kundebehandling og ansvar overfor kunden

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne yte god service

3b	kunne foreta forhåndskalkyle for et arbeid

3c	kjenne til gjeldende regler om forsikringsordninger i næringen

3d	kjenne lover og regler som regulerer forholdet mellom kunde og bedrift

3e	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres


Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kjenne hestens plass i trafikkbildet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge, tilpasse og benytte nødvendig sikkerhetsutstyr i de forskjellige aktiviteter

1b	kunne utarbeide en trafikkplan for nærmiljøet til stallen og aktiviteten

1c	kunne vurdere og vedlikeholde utstyr og kjøretøy som skal i trafikk


Mål 2
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til gjeldende forskrifter og regler for verne- og miljøarbeid innen bransjen og kunne følge disse

2b	kunne gjennomføre arbeidet i henhold til bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

2c	kunne forebygge skader

2d	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

2e	kunne bruke verktøy, maskiner og utstyr riktig ut fra sikkerhetsmessige og verktøytekniske krav

2f	kunne unngå branntilløp ved å sikre arbeidsplassen og kunne bruke ulike typer brannslokkingsutstyr

2g	kjenne til former for avfallshåndtering og kunne håndtere avfall riktig

2h	kunne ivareta et godt arbeidsmiljø ved å reingjøre og holde orden på arbeidsplassen

2i	kunne bruke riktig løfteteknikk

2j	kunne utføre enkel førstehjelp

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 ta 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 å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring kan det benyttes opplæringsbok.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fag- eller svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- og svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for hestefaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:    Stalltjeneste, avl og oppdrett
Kapittel 2.2
              2.3
30 %
Modul 2:    Trening av hest
Kapittel 2.4
20 %
Modul 3:    Kjøring av hest
Kapittel 2.5
20 %
Modul 4:    Riding av hest
Kapittel 2.6
20 %
Modul 5:    Hesten i næring, bedriftslære og                                                                                                                                                                            helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.7
             2.8
             2.9
10 %
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 å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

