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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 II (VKII) allsidig skogbruk.


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, 4. september 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skogbruksnæringen har lange tradisjoner i Norge. Den har vært med på å danne grunnlaget for bosetningen i Bygde-Norge. Skog er noe mer enn trevirke for brensel og husbygging. Den gir også tilskudd til husholdningene i form av bær og vilt og innsjøer og elver gir fisk. Skogen er viktig i flerbrukssammenheng også med hensyn til rekreasjon og turisme.

Skog og utmark er ressurser med mange utnyttingsmuligheter. Dette krever stor faglig innsikt hos de som blir satt til å forvalte disse ressursene i næringssammenheng.

Innsikt i og forståelse av hva som skal til for å drive et kvalitetsskogbruk er viktig siden skog-bruk er en konjunkturutsatt næring. Et kvalitetsskogbruk legger ikke bare vekt på å produsere mest mulig trevirke for industri, men tar også hensyn til skogen som økologisk system.

Forvaltning og bruk av utmarksressursene vil få økende betydning for driften av landbruks-eiendommene. Dette stiller igjen krav til kunnskaper om og innsikt i hvordan en bærekraftig bruk av ressursene kan gjennomføres. Det er også viktig å synliggjøre betydningen av skogen og utmarken som rekreasjons- og inspirasjonskilde for befolkningen.

Videregående kurs II skogbruk er et tilbud til ungdom og voksne som:
	ønsker å drive egen skog- og utmarkseiendom
	ønsker et grunnlag for å bli tømmermåler
	ønsker et grunnlag for å bli driftsleder eller skogbestyrer
	ønsker på en eller annen måte å arbeide med skog -, utmarks- og naturbruksspørsmål
	ønsker faglig bakgrunn i skog- og naturforvaltning som grunnlag for annen utdanning
	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innen natur - og kulturfaglige studier ved universitet og høgskoler
	er opptatt av natur og miljøspørsmål.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II allsidig skogbruk må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I skogbruk i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II allsidig skogbruk er normalt 1-årig.





1.4	Innhold

Videregående kurs II allsidig 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse innen allsidig skogbruk får man etter 3 års 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 eller svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene.
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregpående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse 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
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


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om skogen som økologisk system, produksjons- og inntektsgrunnlag og som kilde til rekreasjon

	kunne utføre nødvendige skogfaglige arbeider selvstendig eller i samarbeid med andre

	ha forståelse for hvordan skogbruk og naturbruk kan drives innen naturens tålegrenser og uten fare for skade på liv og helse

	ha kunnskaper om skogbruks- og utmarksressursene i næringssammenheng

	kunne kvalitetsbedømme tømmer

	kunne sette andre i arbeid og kjenne til ansvaret ved å være arbeidsgiver og arbeidsleder

	ha kunnskaper om behovet for og gjennomføring av kvalitetssikring i skogfaglig virksomhet

	ha kunnskaper om de viktigste lover og forskrifter innen skog- og utmarksforvaltning

	være med på å ta ansvar for næringen, medmennesker og omgivelser gjennom egne initativ

	ha kunnskaper om de etiske verdier som skogbruksnæringen bygger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	vise interesse og nysgjerrighet for å tilegne seg ny kunnskap og oppøve selvstendig vurderingsevne

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

	kunne ta ansvar for egen arbeidssituasjon og egen læring

	kunne se muligheter for nyskapende ideer innen næringsvirksomhet med utgangspunkt i skog- og utmarksressurser

	kunne bruke tilgjengelig informasjon og relevant informasjonsteknologi i faglig sammenheng

	ha kjennskap til organisasjoner og samarbeidsformer innen skog og utmark

	ha fått et solid grunnlag for yrkesutøvelse, videre utdanning og livslang læring

2.2	Skogskjøtsel


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om skogens økologiske betydning med tanke på framtidig forvaltning og ressursutnytting

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til skogens utviklingshistorie i Norge

1b	ha kunnskaper om skogen som økologisk system og ressurskilde

1c	kjenne til de viktigste skadeinsekter og skadesopper innen skogbruket 

1d	kjenne til betydningen av biologisk mangfold og kunne gi eksempler på arter og nøkkelbiotoper som har truet livsmiljø

1e	kjenne til at markvegetasjon og trær reagerer på forurensning og ha kunnskaper om mulige årsakssammenhenger til dette


Mål 2
Elevene skal kunne planlegge og gjennomføre ulike tiltak for skogskjøtsel med hensyn til volum- og kvalitetsproduksjon av trevirke, ulike plante- og dyrearters krav til livsmiljø og skogen som rekreasjonskilde

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forstå sammenhengen mellom geologiske og jordbunnsmessige forhold for skogproduksjonen

2b	kunne forstå de ulike klimatiske forhold som har betydning for skogbehandlingen og skogens produksjonsevne

2c	kunne utarbeide planer for skogkultur, tynning og foryngelseshogster som tar hensyn til stedstilpasset og variert skogbruk med vektlegging på dyr og vegetasjonstypers ulike krav og muligheter

2d	kunne planlegge skogbehandling i forhold til vilt- og friluftslivsinteresser

2e	kunne planlegge og gjennomføre tiltak for skogskjøtsel samtidig som de tar hensyn til skogen som rekreasjonskilde

2f	kjenne til bestemmelsene for verneskog

2g	ha kunnskaper om viktige faktorer for produksjon av kvalitetsvirke
2h	kjenne til aktuelle utenlandske treslag og hvilke muligheter og begrensninger disse har i norsk skogbruk 



2.3	Utmarkslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om bærekraftig utnytting av ressursene i utmark i forhold til næringsutøvelse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne identifisere biotoper og leveområder til enkelte vilt- og fiskearter, og kunne gjennomføre skjøtselstiltak for disse

1b	kunne identifisere aktuelle utmarksressurser som kan være egnet til næringsmessig utnyttelse

1c	kunne planlegge og gjennomføre tiltak innen bærekraftig utnytting av utmarksressurser


Mål 2
Elevene skal kjenne til saker innen offentlig miljø- og arealforvaltning og ha kunnskaper om aktuell miljøpolitikk og -lovgiving

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til aktuelle målsettinger og virkemidler i nasjonal og internasjonal miljøpolitikk, og kunne vurdere virkningen av ulike miljøpolitiske vedtak

2b	ha kunnskaper om hovedtrekkene i norsk miljølovgivning (skogloven, forurensningsloven, viltloven, naturvernloven, kulturminneloven, innlandsfiskeloven osv.)

2c	kjenne prosessene ved utarbeiding av planer på kommune- og fylkesnivå og kjenne til arealdelen i en kommuneplan

2d	kjenne oppbygningen av og oppgavene til offentlig miljø- og arealforvaltning

2e	kjenne til hvordan en enkel reguleringsplan for et utmarksområde blir utarbeidet





Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om ulike samarbeidsformer for bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til aktuelt lovverk som kan danne grunnlag for ulike samarbeidstiltak

3b	ha kunnskaper om markedsføring og omsetning av utmarksressurser

3c	kjennskap til økonomiske rammebetingelser for drift av utmarkslag


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om naturen som kilde til rekreasjon og som inspirasjonskilde i forhold til etiske og estetiske verdier

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til hvordan naturen kan virke som inspirasjonskilde for menneskers trivsel

4b	kunne planlegge og gjennomføre en aktivitet for andre knyttet til friluftsliv og naturopplevelser i lokalmiljøet

4c	kunne vurdere og ta hensyn til ulike etiske problemstillinger i forhold til bruk av utmark og natur


Mål 5
Elevene skal kjenne til ulike typer kulturlandskap og landskapsbilder. Elevene skal vite hvorledes ulike tiltak og inngrep påvirker kulturlandskapet og kunne være med på å planlegge og gjennomføre skjøtselstiltak i kulturlandskap

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskap om hvordan ulike kulturlandskap har oppstått og hvordan aktiv skjøtsel er nødvendig for å bevare enkelte av disse landskapstypene

5b	kunne planlegge drift av et kulturlandskap med vektlegging på økologiske, kulturelle, estetiske og økonomiske forhold

5c	kunne identifisere, skjøtte og bevare kulturminner knyttet til skog og utmark




2.4	Planleggings- og veiledningslære


Mål 1
Elevene skal på grunnlag av innsamlede data kunne sette opp oversikt over en skogeiendoms ressurser og utarbeide plan for bærekraftig utnytting av ressursene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til de viktigste metoder for innsamling av skoglige data

1b	kunne foreta innsamling av data til en skogbruksplan der flerbrukshensyn ivaretas

1c	kjenne til hovedtrekkene i utarbeiding av skogbruksplaner med tilhørende kartmateriell

1d	kjenne til hvordan skogbruksplanen kan brukes i økonomiske vurderinger av en eiendom


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om prinsipper for organisering og ledelse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne formulere mål for egen virksomhet og kunne prioritere mellom de ulike mål

2b	ha kunnskaper om ulike prinsipper for ledelse og samarbeid

2c	ha kunnskaper om de viktigste sidene ved arbeidsvilkårene og avtaleverket for arbeidstakere innen skogbruk

2d	kjenne til de formelle krav som stilles i forbindelse med næringsetablering



2.5	Produkt- og omsetningslære


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til oppbygningen av og egenskapene ved de viktigste treslagene i norsk skogbruk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne den grunnleggende treteknologiske oppbygningen av våre viktigste treslag

1b	kjenne til hvordan vekstforhold, skogbehandling og tømmerbehandling kan påvirke trevirkets egenskaper

1c	kjenne til reglene for måling og kvalitetsbedømning av tømmer


Mål 2
Elevene skal kjenne til foredlingsmetoder for trevirke og produkter fra trevirke

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hovedtrekkene i de viktigste produksjonsprosessene i treforedlingsindustrien

2b	kjenne hovedtrekkene i produksjonslinjen på et sagbruk

2c	kjenne til de viktigste produktgruppene fra treforedlings- og trelastindustri

2d	ha kunnskaper om hvilke andre produkter trevirket kan gi, som f.eks. energiskog, juletrær og klippegrønt


Mål 3
Elevene skal kunne beskrive de viktigste faktorene som påvirker markedsforholdene for tømmer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne rutiner for hvordan tømmerprisene fastsettes i Norge

3b	kunne beskrive hvilke faktorer, innen landets grenser og internasjonalt, som har betydning for prisnivå og avsetningsmuligheter



2.6	Økonomi


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om økonomistyring av en skogbrukseiendom og forstå hvordan ulike avgjørelser kan virke inn på økonomien på kort og på lang sikt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vurdere eiendommen som en helhet og kunne vurdere effektiviteten, lønnsomheten, o.l. i forhold til vedtatte mål og rammer
1b	kunne utarbeide enkle kalkyler og ved hjelp av disse kunne påvise konsekvenser av ulike avgjørelser i forhold til lønnsomhet, likviditet og soliditet både på kort og lang sikt

1c	kunne sette opp enkle mekaniseringsplaner og kunne vurdere investeringer i primær- og sekundærproduksjon

1d	kunne vurdere kostnadene i en bedrift, og vurdere driftsformer som krever ulike mengder og typer av innsatsfaktorer

1e	kjenne til hvorledes markedet og andre rammevilkår virker inn på den produksjon en driver

1f	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i skogbeskatningen

1g	kunne bruke skogavgiftssystemet og støtteordninger for å fremme investeringer i skogbruket


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til de viktigste sidene ved norsk landbruks- og distriktspolitikk, med spesiell vekt på skogpolitiske målsettinger og virkemidler

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til historisk utvikling og dagens målsetting, samt bruk av juridiske og økonomiske virkemidler i norsk landbruks- og distriktspolitikk

2b	kjenne virkemidler som blir brukt for å nå målene i skogpolitikken og gjøre rede for hvordan disse virkemidlene blir brukt

2c	kjenne til internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, og hvorledes disse virker inn på landbruks- og distriktspolitikken her i landet


Mål 3
Elevene skal kunne føre og forstå et vanlig landbruksregnskap, og kunne bruke regnskapet som grunnlag for analyse og planlegging

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne føre enkelt regnskap knyttet til en skogeiendom

3b	kjenne til de viktigste formelle krav til et regnskap og være i stand til å bruke relevante oppslagsverk for regnskapsføring

3c	kunne forstå sammenhengen i regnskapet med hovedvekt på årsoppgjøret og forstå hvordan ulike disponeringer av årsoppgjøret virker inn på regnskapsresultatet på kort og lang sikt
3d	ha oversikt over hovedtrekkene i skattesystemet vårt og kunne gjennomføre enkle skatteberegninger

3e	kjenne til sammenhengen mellom skatteregnskap og driftsregnskap



2.7	Driftsteknikk


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne velge ulike driftsmetoder i forhold til skogforhold, flerbrukshensyn, terrengforhold og økonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne foreta feltplanlegging av foryngelseshogster

1b	kjenne til ulike markslags bæreevne med tanke på utkjøring av trevirke

1c	kunne velge driftsmetoder og teknisk utstyr i forhold til skog, terreng, og årstid og som samtidig er mest mulig skånsom for naturen

1d	kunne planlegge og velge metode, teknisk utstyr og uttak på tynningsdrifter

1e	kunne sette opp kalkyler for driftsopplegg ved ulike forhold og føre driftsregnskap for gjennomført drift

1f	ha kjennskap til ulike samarbeidsformer for skogsdrift

1g	kjenne til betydningen av etterkontroll av driftsområder, herunder eventuell nødvendig opprydding og utbedring av terrengskader


Mål 2
Elevene skal kunne aptere og kappe trevirke, vite hvordan videre transport skal foregå og kunne ta hensyn til dette ved valg av driftsmetode

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne tømmertransportens historikk, utvikling og rammebetingelser

2b	kunne utnytte de ulike muligheter tømmersortimenter, dimensjoner og kvalitetskrav gir og kjenne til hvilke krav dette setter til valg av driftsmetode

2c	ha kjennskap til riktig virkesbehandling, lagring og transport fram til industri
Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om planlegging av nyanlegg og vedlikehold av skogsveier

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til lover og forskrifter for bygging av skogsveier, herunder planleggings-rutinene for gjennomføring av byggeprosjekt

3b	ha kjennskap til drift av veiforeninger og alternativer til kostnadsfordeling

3c	kjenne til ulike vedlikeholdsrutiner for veianlegg og finansiering


Mål 4
Elevene skal kunne planlegge årets drift ved hjelp av skogbruksplanen

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lage en plan for årets drift som tar hensyn til avsetningsforhold, driftsmetoder, utkjøringsveier og leveringstidspunkt og som samtidig ivaretar nødvendige flerbrukshensyn

4b	kunne foreta en feltplanlegging med utarbeiding av kroki over et driftsområde der virkesuttak, avgrensning av område, framkjøringsveier og velteplasser skal fremgå


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om lovverk og regler i forhold til arbeidsmiljø og sikkerhet slik at utstyr og arbeidsmetoder fremmer et godt arbeidsmiljø

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om hvordan en legger opp et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på en skogeiendom

5b	ha kunnskaper om de viktigste hovedmomentene innen arbeidsmiljøloven og hvilken praktisk betydning disse har innen arbeidslivet

5c	kjenne til hvordan maskinenes utforming påvirker mennesket i forhold til støy, vibrasjoner, ergonomi og kunne velge maskiner og utstyr i forhold til dette





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.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II allsidig skogbruk

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Skogskjøtsel
187
5
Utmarkslære
187
5
Planleggings- og veiledningslære
149
4
Produkt- og omsetningslære
75
2
Økonomi
225
6
Driftsteknikk
187
5
* Til fordeling blant studieretningsfagene
149
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.

1.2	Moduler i videregående kurs II allsidig skogbruk

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Skogskjøtsel
Modul 1: Alle mål i faget. 
187
5
Utmarkslære
Modul 2: Mål 1, 3 og 4.
75
2

Modul 3: Mål 2 og 5.
112
3
Planleggings- og veiledningslære
Modul 4: Alle mål i faget.
149
4
Produkt- og omsetningslære
Modul 5: Alle mål i faget.
75
2
Økonomi
Modul 6: Alle mål i faget.
224
6
Driftsteknikk
Modul 7: Alle mål i faget.
187
5

Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene legges til på 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 II allsidig skogbruk.



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 II allsidig skogbruk:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til eksamen i skogskjøtsel og økonomi. Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfagene utmarkslære, planleggings- og veiledningslære, produkt- og omsetningslære og driftsteknikk. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer

Eksamensform:	Skogskjøtsel: muntlig.
		Økonomi, planleggings- og veiledningslære og produkt- og omsetningslære: skriftlig.
		Utmarkslære og driftsteknikk: praktisk-muntlig.




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

