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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 (institusjon) i barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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.


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





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, august 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i barn og ungdoms oppvekstvilkår.  
Trygghet, gode lekemuligheter, samvær med andre barn og unge, meningsfull fritid og nære voksne er ingen selvfølgelighet for alle. Det er derfor viktig å utdanne fagarbeidere som i samarbeid med hjemmene, kan skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoles nivå er en yrkesfaglig opplæring. Barne- og ungdomsarbeidere skal ha teoretiske kunnskaper, trening i pedagogisk metode-arbeid og praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å ta medansvar for menneskers utvikling.

Det å omsette teoretiske kunnskaper i praktiske handlinger, er viktig for barne- og ungdoms- arbeidere. Gjennom sine handlinger skal de synliggjøre positive holdninger og aktivt engasjement i forhold til barn, unge og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Det er viktig at lærlingene kan arbeide selvstendig og kommunisere med andre. Opplæringen skal stimulere til livslang læring gjennom å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen.

Opplæringen kvalifiserer for arbeid med barn og unge i pedagogiske institusjoner som barne-hager, herunder familiebarnehager, skoler og fritidsordninger og klubber. Faget er også relevant for støttefunksjoner i undervisningsarbeid i offentlig og privat organiserte tilbud til barn, unge og voksne for tiltaksarbeid i offentlige barnevernstjenester, kommunale etater som har ansvar for sosiale tjenester, i frivillige organisasjoner, innenfor kultur, idrett og friluftsliv og for tjenester rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemming.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Opplæringen er 3-årig. Normalt vil 2 år være i skole, grunnkurs og videregående kurs I og inntil 2 år i bedrift, hvorav inntil 1 år kan være verdiskapning.

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter bestått fagprøve oppnår lærlingen fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	Barne- og ungdomsarbeider.
Fagbetegnelse: 	Barne- og ungdomsarbeiderfag.
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. 



















Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift (institusjon) for barne- og 	ungdomsarbeiderfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke teoretiske kunnskaper fra grunnkurset og videregående kurs I i praktisk 
	pedagogisk arbeid med barn og unge

	kunne utføre praktisk og pedagogisk arbeid i institusjoner og fritidsvirksomhet for barn og 	unge

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter

		ha innsikt i og forståelse for menneskers grunnleggende behov

		ha kjennskap til barn og unges ressurser og utvikling

	kunne bruke observasjon som hjelpemiddel i pedagogisk arbeid

	kjenne til og kunne handle i samsvar med lover og forskrifter som gjelder på området

	kjenne til og kunne etterleve fagets etiske normer

		ha en yrkesidentitet, kjenne funksjonsområdet for eget fag og forstå når annen 
		kompetanse er nødvendig

		kunne bruke sine kreative evner i faget

		kunne ta ansvar for selvstendig og planmessig arbeid og holde orden

		kunne ta ansvar for egen læring

	med bakgrunn i kunnskaper om kostholdets betydning for barn og ungdom, medvirke
 	og motivere til sunne kostvaner

	kunne fremme god helse og trivsel gjennom forebyggende tiltak

	vise respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold og for mennesker med ulik 
	kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

	kunne kommunisere med mennesker i alle aldre og med ulik kommunikasjonsevne

	vise respekt og glede for natur og miljø og ta hensyn til de begrensninger og utfordringer 	dette gir i arbeid med barn og unge

	kunne ta ansvar for å fremme et godt arbeidsmiljø

	vise god muntlig og skriftlig framstillingsevne

		ha kunnskaper om hygienes betydning for helse og forebygging av sykdom, og gjennom 	sitt arbeid vise at de kan bruke hygieniske prinsipper

		ha grunnleggende kunnskaper om og forståelse for mennesker med fysiske, psykiske og 	sosiale funksjonshemminger

	kunne gjøre nytte av tilgjengelig informasjonsteknologi 

	kunne utføre førstehjelp

	kunne handle bevisst i miljøspørsmål, vurdere forbruksvarer ut fra miljøhensyn og håndtere varer og avfall på en forsvarlig måte



2.2	Mål for arbeid med barn i alderen 0 - 6 år


Mål 1
Lærlingene skal kunne ta del i det daglige arbeidet i en pedagogisk institusjon. De skal kunne delta i planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg og aktiviteter og kunne evaluere disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i og ta ansvar for pedagogiske opplegg og aktiviteter

1b	kunne utføre det praktiske arbeidet på en selvstendig og rasjonell måte

1c	kjenne til og kunne benytte seg av de muligheter som ligger i institusjonens fysiske miljø 	og i nærmiljøet

1d	kunne støtte det enkelte barn i selvstendighetsutviklingen, og ta medansvar for at barnet 	får alderstilpasset og funksjonstilpasset stell og omsorg

1e	kjenne til institusjonens administrative rutiner og ha oversikt over de økonomiske 	rammene, lovene og reglene som gjelder

1f	kunne fremme gode lekemuligheter i institusjonens ute- og innemiljø

1g	kjenne til ulike former for samarbeid i institusjonen og kunne delta i det daglige 	foreldresamarbeidet

1h 	kunne følge rutiner og planer i institusjonen og kunne holde orden

1i	vise toleranse, respekt og engasjement

1j	kunne delta aktivt på planleggings- og samarbeidsmøter

1k	kunne drøfte betydningen av kreativ utfoldelse for det enkelte barn og barnegruppa, og 	kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av skapende aktiviteter

1l	kunne drøfte grensesetting som pedagogisk metode

1m	kunne tilrettelegge grunnleggende miljøbetingelser for barn med spesielle behov

1n	kunne evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter

1o	kunne gjøre rede  for hvordan dagliglivets hygiene påvirker helse og livskvalitet

1p	ha kunnskaper om de vanligste smittestoffer og smittemåter og kjenne alminnelige tiltak 	for å hindre smitte

1q	kunne tilberede mat og tilrettelegge måltider til barn med ulike nærings- og hjelpebehov

1r	kunne vurdere forhold på arbeidsplassen og ved arbeid som kan føre til helseskade



2.3	Mål for arbeid med barn i alderen 6 - 12 år


Mål 1
Lærlingene skal kunne ta del i det daglige arbeidet i en pedagogisk institusjon. De skal kunne delta i planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg og aktiviteter og kunne evaluere disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre det praktiske arbeidet på en selvstendig og rasjonell måte

1b	kunne delta i og ta ansvar for praktisk pedagogiske opplegg og aktiviteter

1c	kjenne til og kunne benytte det utstyret og de hjelpemidlene som brukes i institusjonene

1d	kjenne til institusjonens administrative rutiner og ha oversikt over de økonomiske rammer, 	lover og regler som gjelder

1e	kunne tilrettelegge grunnleggende miljøbetingelser for barn med spesielle behov

1f	kjenne til ulike former for samarbeid i institusjonen og kunne delta i det daglige 	foreldresamarbeidet

1g	kunne følge rutiner og planer i institusjonen og kunne holde orden

1h	vise toleranse, respekt og engasjement

1i	kunne gjenkjenne pedagogiske hovedprinsipper, delta i planlegging og selv gjennomføre 	pedagogiske opplegg

1j	gjenkjenne hovedprinsippene i fritidspedagogikk og kunne planlegge og gjennomføre 	pedagogiske opplegg og aktiviteter

1k	kunne drøfte grensesetting som pedagogisk metode

1l	kunne evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter

1m		kunne tilberede mat og tilrettelegge måltider til barn med ulike nærings- og hjelpebehov

1n		kunne vurdere forhold på arbeidsplassen og ved arbeid som kan føre til helseskade

1o		kunne gjøre rede for hvordan dagliglivets hygiene påvirker helse og livskvalitet



2.4	Mål for arbeid med unge og voksne fra 12 år og oppover


Mål 1
Lærlingene skal kunne ta del i den daglige virksomheten i en pedagogisk institusjon eller organisasjon. De skal kunne delta i planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg og aktiviteter og kunne evaluere disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i og ta ansvar for praktisk pedagogisk opplegg og aktiviteter

1b	kjenne til institusjonens/organisasjonens administrative rutiner og ha oversikt over de 	økonomiske rammer, lover og regler som gjelder

1c	kunne tilrettelegge grunnleggende miljøbetingelser for unge og voksne med spesielle 	behov

1d	benytte samspill og samhandling med unge og voksne for å utvikle deres ansvarsfølelse og 
	sosiale ferdigheter

1e	kunne følge rutiner og planer i institusjonen/organisasjonen og kunne holde orden
1f	kunne beskrive organisasjonens formål og verdigrunnlag

1g	vise toleranse, respekt og engasjement

1h	gjenkjenne hovedprinsippene i fritidspedagogikk og kunne benytte prinsippene i 	organiserte opplegg og aktiviteter

1i	kunne veilede og motivere unge og voksne for en meningsfull fritid

1j	kunne drøfte grensesetting som pedagogisk metode

1k	kunne gjenkjenne hovedprinsippene i undervisningspedagogikk, delta i planlegging og selv 	gjennomføre pedagogiske opplegg

1l	kunne evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter

1m	kunne tilberede mat og tilrettelegge måltider til ungdom og voksne med ulike nærings- og 	hjelpebehov

1n	kunne vurdere forhold på arbeidsplassen og ved arbeid som som kan føre til helseskade

1o	kunne gjøre rede for hvordan dagliglivets hygiene påvirker helse og livskvalitet



























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 undervisningpraksis
		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 den generelle delen av læreplanen, og i 	kapittel 2 i denne læreplanen, 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 læreplanene.

Spesielle forhold som gjelder denne læreplanen behandles i kapittel 3.4.

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 skal det benyttes opplæringsbok. Opplæringsboken fylles ut av lærlingen og attesteres av fagansvarlig i lærebedriften.
Attestering av opplæringsboken skal skje etter avsluttet opplæringsperiode for hver opplæringsplass. Opplæringsboken skal inneholde fyldige opplysninger om den opplæringen lærlingen har fått. Opplæringsboken skal følge lærlingen gjennom hele opplæringstiden i bedrift, og medbringes til fagprøven.
3.4	Spesielle forhold

Opplæring i bedrift (institusjon) i barne- og ungdomsarbeiderfaget er basert på praktiske øvinger og arbeids-oppgaver i forhold til mennesker som trenger ulike former for pedagogiske tilbud.

Gjennom grunnkurset og videregående kurs I har lærlingen i noen grad utført praktiske øvinger i skole. Det understrekes at det er teori fra grunnkurset og videregående kurs I, samt elev-øvinger som er startgrunnlaget for lærlingen.

Faget må defineres som et prosess- og modningsfag.

Faget må vurderes ut fra en helhetstenking. Lærlingen må gis muligheter til å reflektere over sin rolle som medmenneske og medarbeider. 

Lærlingen vil komme i direkte kontakt med mennesker, og det er derfor viktig med individuell veiledning under opplæringen.






Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift (institusjon) for barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Moduler
Innhold
Prosentvis del av total
Modul 1:

- barnehage, herunder
  familiebarnehager
- barneparker
- frivillige organisasjoner



Kapittel 2.2
Mål for arbeid med barn i alderen 0 - 6 år




ca. 40 %


Modul 2:

- skolefritidsordninger
- grunnskole
- klubber



Kapittel 2.3
Mål for arbeid med barn i alderen 6 - 12 år


ca. 40 %

Modul 3:

- videregående skoler
- institusjoner for
  rusmiddelmisbrukere
- klubber
- kommunale etater



Kapittel 2.4
Mål for arbeid med unge og voksne fra 12 år og oppover




ca. 20 %




Til sammen



100 %





Vedlegg 2


Fagprøven, barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Grunnlaget for å kunne melde seg til fagprøven er:

	3 års opplæring som består av grunnkurs helse- og sosialfag, videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag og opplæring i bedrift (institusjon)

	eller

	dokumentert allsidig praksis i faget


Det vises forøvrig til lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.


Nærmere retningslinjer for prøveavleggelse er nedfelt i de til enhver tid gjeldende forskrifter og i egne skriv fra departementet.

