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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) barne- og ungdomsarbeiderfag.


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, 13. juli 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Opplæringen på videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag legger grunnlaget for arbeid i pedagogiske og sosiale institusjoner som barnehager, skoler, fritidsordninger og klubber. Opplæringen er også relevant for personer som innehar støttefunksjoner innen undervisning i offentlig og privat organiserte tilbud til barn, ungdom og voksne.

Det viktigste redskapet vi har i praktisk pedagogisk arbeid, er mennesket selv, dets kunnskaper og holdninger som vises gjennom aktivt engasjement, praktiske ferdigheter og vilje til å ta medansvar. Opplæringen består av prosess- og modningsfag der elevene må bruke sine kunn-skaper, vise sine ferdigheter og utvikle positive holdninger i samspill med andre. Helhets-tenking med bl.a. integrering av teori og praksis, er derfor nødvendig.

Opplæringen er lagt opp slik at den gir et godt og bredt utgangspunkt for å ruste barn, unge og voksne med ulike forutsetninger til å mestre livets oppgaver, og til å få en meningsfylt tilværelse.

Det er viktig at elevene lærer å arbeide selvstendig og kan kommunisere åpent med andre.  Opplæringen må stimulere elevene til livslang læring gjennom å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse slik at elevene kan fungere som integrerte mennesker.

Elevene vil gjennom opplæringen få forståelse for forhold som påvirker menneskers opplev-elser, atferd og livssituasjon, samt forhold som kan føre til helsemessige og sosiale problemer. Elevene vil lære å utvikle holdninger som innebærer toleranse, likeverd og respekt i mellom-menneskelige forhold og personlig innsikt i egen utvikling.

Videregående kurs I i barne- og ungdomsarbeiderfaget legger grunnlaget for opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag er normalt 1-årig. 





1.4	Innhold

Videregående kurs I barne- og ungdomsarbeiderfag 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. 

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 som danner grunnlag for videre opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

	ha kunnskaper om barn og unge med vekt på barn 0 - 12 år, og om andre aldersgrupper som har behov for pedagogisk assistanse

	vise holdninger og enkle ferdigheter som gjør dem i stand til å arbeide praktisk pedagogisk i ulike institusjoner og organisasjoner for barn, unge og voksne

	kunne velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i sitt arbeid med barn og unge i ulike livssituasjoner og med ulikt funksjonsnivå

	kunne planlegge praktisk-pedagogisk arbeid, og vurdere eget og andres arbeid

	kunne lede lek og andre aktiviteter individuelt og gruppevis for å fremme utviklingen hos den enkelte

	kunne alderstilpasse stell og omsorg

	kunne holde orden ved utførelsen av arbeidet

	kunne bruke sine kreative evner i faget

	kunne arbeide selvstendig og ha ansvar for egen læring

	ha kjennskap til de rammebetingelser som styrer driften av en pedagogisk institusjon

	ha kunnskaper og ferdigheter til å samarbeide med andre

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder på området, arbeide ut fra etiske retningslinjer og kunne overholde taushetsplikten

	kunne arbeide etter hygieniske retningslinjer

	ha kunnskaper om og forståelse for forebyggende helsearbeid og egenomsorg

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

	kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i utførelsen av arbeidet

	ha kjennskap til symptomer på omsorgssvikt og mishandling og konsekvenser av dette

	ha kunnskaper og holdninger som setter dem i stand til å handle ut fra hensyn til natur, miljø og økologi

	med bakgrunn i de kristne og humanistiske verdier, legge til grunn at mennesker er likeverdige og menneskeverdet ukrenkelig

	kunne delta i debatt i faget og om fagets plass i samfunnet

	ha evne til å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, lissyn og sosial status

	kunne bruke tilegnede kunnskaper for å unngå sykdommer og skader, og til å forebygge og begrense smitte

	kjenne den betydning kost, aktivitet og miljø har for helse, trivsel og utvikling 

	kunne bruke tilgjengelig teknologi i sitt arbeid

	se sammenhenger og bruke erfaringer og kunnskaper på tvers av de allmenne fagene og studieretningsfagene



2.2	Sosialfag


Mål 1
Elevene skal være bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, medmenneske og fagperson

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne drøfte samarbeidsrutiner på tvers av fagprofesjoner og etatsgrenser og kunne 	gjøre rede for forutsetningene for et positivt samarbeid

1b	ha kunnskaper om daglig samarbeid på arbeidsplassen

1c	ha kunnskaper om og kunne argumentere for hva god yrkesetikk er for yrkesgrupper 	innen barne- og ungdomsarbeid

1d	kunne beskrive hovedprinsippene for ulike former for lederskap i en organisasjon

1e	kunne beskrive ulike organisasjonsstrukturer

1f	kunne gjøre rede for en organisasjons samspill med offentlige og private instanser
1g	ha kunnskaper om organisasjonens budsjett, økonomi og driftsforutsetninger

1h	kunne gjøre rede for ulike roller innen det pedagogiske arbeidsfeltet


Mål 2
Elevene skal kjenne til de relevante lovene og reglene som styrer yrkesutøvelsen og de samfunnsfaktorene som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hovedtrekkene i helse- og sosiallovgivningen, barnevernloven, barnehage-	loven og grunnskoleloven, inkludert forskriftene

2b	kjenne hvordan arbeidsmiljøloven med forskrifter regulerer tilsettingsforhold og 	arbeidssituasjon for arbeidstakerne

2c	kunne ta vare på kulturer, skikker og tradisjoner som er typisk norske

2d	kjenne til innvandreres og flyktningers skikker og tradisjoner og forhold som kan skape 	etablerings- og integreringsproblemer

2e	kunne diskutere hvordan f.eks. medier, reklame, musikk, moter, ideologier, politikk og 	ulike ungdomskulturer kan påvirke barn og unge

2f	kjenne til hvordan ulike familiemønstre og hjemmesituasjoner kan påvirke barns atferd



2.3	Helsefag


Mål 1
Elevene skal kjenne til den betydningen forebyggende helsearbeid har for barn og unges utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til arbeidsoppgavene til offentlige og frivillige instanser som har sine arbeids-	områder innen forebyggende helsearbeid

1b	kjenne til lovbestemte vaksinasjonsrutiner og eventuelle bivirkninger av vaksiner

1c	kjenne de vanligste sykdommene blant barn og unge, og kjenne viktige symptomer på 	slike 
1d	kjenne til ulike smitteveier og forebyggende tiltak, og kunne beskrive betydningen av 	gode hygienerutiner i en institusjon

1e	kunne gjøre rede for hvordan ute- og innemiljøet best kan sikres for å forebygge skader 	og ulykker

1f	i samarbeid med barn og unge forklare og planlegge hva som er sunn hverdagskost, og 	kunne forberede og lage mat som tar hensyn til ernæring, trivsel og estetikk

1g	kjenne til mat som er knyttet til ulike høytider i ulike kulturer

1h	ha kjennskap til sykdommer som krever spesiell diett

1i	kunne gjøre rede for alderstilpasset stell i forhold til barn og unges behov

1j	ha kunnskap om klær og skotøy for barn og unge i forhold til selvstendighetstrening, 	bekvemmelighet, funksjon og aktivitet

1k	kunne førstehjelp


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om de vanligste funksjonshemmingene.  De skal ha grunn-lag for å forstå barns, unges og voksnes behov for tilrettelegging, støtte og veiledning

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	beskrive vanlige psykiske, fysiske og sosiale funksjonshemminger 

2b	i samarbeid med brukere, foresatte og andre yrkesgrupper, kunne bidra til habiliterings- 	og rehabiliteringstiltak og kunne bruke relevante hjelpemidler 

2c	demonstrere ergonomiske prinsipper i arbeid med fysisk funksjonshemmete

2d	skaffe informasjon om hjelpetiltak og aktivitetstilbud som det offentlige og de frivillige 	organisasjonene har for mennesker med ulike funksjonshemminger

2e	kunne arbeide etter prinsippet om brukermedvirkning


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for hvilke konsekvenser omsorgssvikt og psykisk og fysisk mishandling kan få for barn og unges utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne definere og kjenne til symptomer på ulike typer omsorgssvikt og mishandling
3b	kjenne sitt ansvarsområde ved mistanke om omsorgssvikt og mishandling og vite hvor 	ulike grupper kan henvende seg for å få hjelp

3c	kunne diskutere fenomener som mobbing, vold, rusmisbruk, mishandling og hvilke 	forhold som kan være årsaker til slik atferd

3d	kunne drøfte eventuelle ulikheter blant jenter og gutter i bruk og misbruk av rusmidler



2.4	Psykologi


Mål 1
Elevene skal kunne forklare alderstypiske trekk hos barn og unge i alderen 0 - 18 år, med vekt på gruppen 0 - 12 år

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for forholdet mellom begrepene arv og miljø

1b	kunne beskrive utviklingen i fostertiden og den påvirkning som skjer i denne perioden

1c	gjøre rede for utviklingen av barn og unges grunnleggende behov

1d	ha grunnleggende kunnskaper om barn og unges utvikling motorisk-, sosialt-, 	emosjonelt-, tankemessig-, språklig og sansemessig

1e	ha kjennskap til barn og unges forhold til moral og etikk 


Mål 2
Elevene skal kunne kommunisere med barn, unge og voksne på en måte som skaper trygghet, tillit og velvære

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne kommunisere med barn, unge og voksne på en måte som skaper tillit og trygghet

2b	kunne knytte kunnskap om kommunikasjon til arbeid med barn og unge

2c	kunne forklare betydningen av kommunikasjon og mellommenneskelig samspill 

2d	kunne forklare og demonstrere ulike former for kommunikasjon

2e	kunne beskrive kommunikasjon på ulike nivåer
Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om gruppepsykologiske prosesser og handlinger, og kunne bruke disse i praktisk pedagogisk arbeid med barn og unge

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	gjøre rede for forskjellige gruppetyper og hensikten med gruppedannelse

3b	kunne definere begrepene norm, holdning og verdi, og beskrive hvordan begrepene 	påvirker medlemmene i en gruppe

3c	kunne definere rollebegrepet, og gjøre rede for ulike typer roller

3d	kunne observere og forklare sosialt samspill i grupper

3e	kunne beskrive ulike forsvarsmekanismer og ulike grunner til at disse tas i bruk

3f	kunne forklare hvilken betydning det sosiale nettverk har for barn og unge


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om sosialiseringsprosessen og oppdragelsens betydning for barns og unges utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne definere begrepet sosialisering, og gjøre rede for sosialiseringsprosessen i 
	forhold til individ-, familie-, nærmiljø og samfunn

4b	kunne gjøre rede for sosialiseringsprosessen i forhold til læring og motivasjon
	Stikkord: Sosiale roller, kjønnsroller, venner, ambisjonsnivå

4c	kunne definere begrepet oppdragelse, beskrive ulike oppdragelseformer, og kjenne til 	hvordan disse påvirker barn og unges personlighet og tilpassing til det voksne liv


Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til hvordan holdninger og forventninger virker inn på atferd og på det sosiale samspillet mellom mennesker

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne definere begrepene holdning og forventning

5b	kunne diskutere hvordan holdninger dannes

5c	kunne beskrive faktorer som fører til holdningsendringer

5d	kunne forklare begrepet fordommer, og finne eksempler på hvordan fordommer  
	påvirker handlinger

5e	kunne drøfte hvordan eget menneskesyn påvirker samspillet med andre mennesker

5f	kunne gi eksempler på hvordan ulike grunnholdninger til livet påvirker 	kommunikasjonen



2.5	Pedagogikk med metodelære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om ulike pedagogiske retninger 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hovedprinsippene i nyere pedagogiske retninger

1b	kjenne ulike pedagogiske begreper som brukes i arbeid med barn og unge, og kunne 	forklare innholdet i de mest sentrale begrepene


Mål 2
Elevene skal kunne planlegge, lede og gjennomføre pedagogiske aktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hensikten med å legge planer for en virksomhet eller en aktivitet

2b	med utgangspunkt i langtidsplaner og semesterplaner kunne lage ukeplaner, dagsplaner 	og aktivitetsplaner

2c	kunne beskrive de kravene en plan må ivareta

2d	kunne beskrive de spesielle hensynene en plan må ivareta i en pedagogisk institusjon







Mål 3
Elevene skal kunne bruke ulike observasjonsmetoder og kunne bruke den informasjonen dette gir som et arbeidsredskap i planleggingen og gjennomføringen av det daglige arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare hovedprinsippene i et utvalg observasjonsteknikker, og kunne forklare 	observasjon som pedagogisk metode

3b	kunne bruke ulike observasjonsmetoder

3c	gjennom observasjon, kunne beskrive alderstypiske trekk hos barn og unge

3d	gjennom observasjon, kunne oppdage relasjoner i barne- og ungdomsgruppen og i 	gruppens samspill med miljøet

3e	kunne forklare observatørens rolle i ulike forhold


Mål 4
Elevene skal kunne diskutere betydningen av samarbeid i det voksne miljøet og i barne- og ungdomsmiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne diskutere betydningen av samarbeid

4b	kunne forklare hvordan praktiske og psykologiske faktorer kan hemme eller fremme 	samarbeid

4c	kunne gi eksempler på hvordan medarbeidere samarbeider om felles mål på ett eller 	flere av de arbeidsstedene en barne- og ungdomsarbeider jobber

4d	kunne gi eksempler på hvordan barn og unge kan samarbeide om å løse faglige 	oppgaver, og samtidig hjelpe hverandre med å utvikle ansvarsfølelse og sosiale 	ferdigheter










Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper og ferdigheter i grensesetting og kjennskap til konfliktløsing og modellæring

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare begrepet konflikt, gi praktiske eksempler på ulike konflikttyper og 		konfliktløsingsmodeller

5b	kunne forklare begrepet grensesetting og begrunne hvorfor det er nødvendig å sette 	grenser

5c	kunne gi eksempler på de hensyn som må tas ved grensesetting for barn og unge på 	forskjellige alders- og modningstrinn, og hvilke metoder som kan brukes

5d	ha kunnskaper om hvordan miljøet og de voksne som modell påvirker barn og unges 	oppførsel og etiske vurdering


Mål 6
Elevene skal kunne gjøre rede for lek som pedagogisk metode, og forklare betydning av lek i forhold til individets utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne definere begrepene lek og barne- og ungdomskultur, og gjøre rede for den 	betydningen disse har for læring og utvikling

6b	kunne gjengi hovedtrekkene i lekeutviklingen, gjøre rede for ulike former for lek og 	aktiviteter

6c	kunne gjøre rede for hvordan det psykiske og fysiske miljøet virker inn på lek og 		aktiviteter

6d	kunne gjøre rede for kjønnsforskjeller i lek og samvær, og være opptatt av hvordan 	dette kan påvirke barn over tid

6e	kunne gi eksempel på og velge alderstilpasset leke- og aktivitetsmateriell

6f	ha kvalitetsbevissthet i forbindelse med valg av utstyr og materiell

6g	kunne delta i ulike aktiviteter og lek med barn og unge på forskjellige alderstrinn, og 	forstå den voksnes rolle i slike sammenhenger




Mål 7
Elevene skal ha kunnskaper og praktiske ferdigheter i ulike former for sang, musikk og drama og kunne bruke disse i en pedagogisk sammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne forklare begrepet drama og vise eksempler på hvordan drama kan brukes som 	uttrykksform

7b	kunne beskrive hvordan drama som uttrykksform kan brukes som metode for utvikling 	av barn og unge

7c	kjenne til hva som påvirker barns og unges musikalske utvikling

7d	kunne legge til rette musikkaktiviteter med barn og unge, kunne ta i bruk rytmeinstru-	menter, sang, dikt o.a. og arbeide med rytme og lydforming

7e	kunne et utvalg av alderstilpassede sanger, rim, regler og dikt og kunne bruke disse i 
	en pedagogisk sammenheng

7f	kunne demonstrere ulike alderstilpassete bevegelsesleker og danser og bruke disse 	aktivt sammen med barn og ungdom

7g	kunne se den pedagogiske sammenhengen mellom musikk, sang og dans og glede, 	kreativitet og sosialt samvær

7h	kjenne til sang, musikk og dans fra andre kulturer


Mål 8
Elevene skal ha kunnskaper om og ferdigheter i forming

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne gjøre rede for betydningen av forming som skapende aktivitet for den enkelte 	og i det sosiale fellesskapet

8b	gjennom ulike ativiteter kunne legge tilrette for forming og kunne bruke forskjellig	formingsmateriell

8c	ha forståelse for at enkelte trenger ekstra motivering og stimulering

8d	ha kunnskaper om miljøfarlige materialer og vite hvordan disse skal behandles på en 	forsvarlig måte



Mål 9
Elevene skal kunne gjøre rede for den betydningen fysisk aktivitet har for individet og det sosiale fellesskapet.  Elevene skal kunne aktivisere barn og unge

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kunne bruke ulike fysiske aktiviteter tilpasset ulike alderstrinn

9b	ha kunnskap om ulike funksjonsnivå, og kunne fremme glede og lyst til å delta i fysiske 	aktiviteter

9c	kunne benytte friluftsliv til positive opplevelser og til økt kunnskap om naturen

9d	kunne bruke tilgjengelige muligheter for fysisk utfoldelse, og kunne ta medansvar for 	eventuelle endringer av det fysiske miljøet


Mål 10
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke barne- og ungdomslitteratur og andre medier i samspill med barn og ungdom

Hovedmomenter 
Elevene skal

10a	kjenne hovedtrekkene i den historiske utviklingen i barne- og ungdomslitteraturen

10b	kunne velge og bruke alderstilpasset barne- og ungdomslitteratur

10c	kunne beskrive kriterier for gode og dårlige barne- og ungdomsbøker, filmer og 	tegneserier

10d	kunne beskrive utviklingen av mediabruk hos barn og unge

10e	kunne bruke ulike medier som hjelpemidler i sitt pedagogiske arbeide

10f	kunne bruke litteratur for å fremme leselyst og litterær aktivitet



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.









Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I barne- og 	ungdoms- 
	arbeiderfag

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75 
2 
Kroppsøving
75 
2 



Studieretningsfag


Sosialfag 
112
3 
Helsefag
150
4
Psykologi
261
7
Pedagogikk m/metodelære
411
11 



Valgfag  
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I barne- og 	ungdomsarbeiderfag

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Sosialfag
Modul 1: Alle mål i faget.
112
3 
Helsefag
Modul 2: Alle mål i faget.
150
4
Psykologi
Modul 3: Mål 1.
112
3

Modul 4: Mål 2, 3, 4 og 5.
149
4
Pedagogikk med metodelære
Modul 5: Mål 1,2, 3, 4 og 5.
150
4

Modul 6: Mål 6, 7, 8, 9 og 10.
261
7 


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 barne- og ungdomsarbeiderfag.


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 barne- og ungdomsarbeiderfag:

	Studieretningsfag:	Eleven skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter alle				studieretningsfagene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt 	
			etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfag: 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.

