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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) fotterapeut.


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, 16. mai 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Fotterapifaget er en spesiell helsefaglig opplæring som krever evne til selvstendig vurdering og behandling av ulike former for fotproblemer/-lidelser hos friske mennesker og mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming.

Fotterapeuter arbeider i en selvstendig arbeidssituasjon som medfører at de må ha ansvarsfulle holdninger til og gode ferdigheter og kunnskaper om faget.

Fotterapeutens arbeidsoppgaver kan deles inn i følgende hovedarbeidsområder:
-	informasjon og veiledning
-	forebygging, habilitering og rehabilitering
-	avlastning for å forebygge fotlidelser
-	behandling av fotlidelser
-	samarbeid med andre yrkesgrupper

Fotterapeuten har en naturlig plass i det forebyggende og behandlende helsearbeid og må ha evnen til å samarbeide med andre yrkesgrupper.

Fotterapeutens aktuelle arbeidssteder etter fullført opplæring kan være på somatiske sykehus, somatiske og psykiatriske sykehjem, hjembaserte tjenester, skolehelsetjenesten, innen idrett og egen klinikk. Opplæringen skal gi elevene de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å møte brukerens behov. 

Videregående kurs I fotterapeut er ledd i utdanningen fram mot offentlig godkjenning som fotterapeut. Opplæringen skal gi elevene praktiske, teoretiske og sosiale kunnskaper, ferdig-heter og holdninger som setter dem i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med brukerens behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende lover og bestemmelser.

1.2  Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I fotterapeut 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 fotterapeut er normalt 1-årig.



1.4	Innhold

Videregående kurs I fotterapeut 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 yrkes-kompetanse, 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 detaljerte kunnskaper om føttenes oppbygging og funksjon

	vurdere og informere om bruk av riktig fottøy til ulike bruksområder

	kunne føre journaler

	praktisere god hygiene

	ta ansvar for egne handlinger og planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

	ha evnen til å omstille seg til nye arbeidssituasjoner, oppgaver og forventninger

	beherske tilgjengelig informasjonsteknologi som redskap i fagene

	kunne sette faget i et historisk, kulturelt og fremtidsrettet perspektiv

		kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	ha grunnlag for faglig og personlig videreutvikling

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

	ha en ansvarsfull holdning til arbeidsmiljø, yrkesetikk, verne- og sikkerhetsrutiner

	ha evnen til å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial 	status

		ha kunnskap om offentlig forvaltning, lover og regler som regulerer yrkesutøvelsen

	bli kjent med og kunne orientere seg i forhold til faglitteratur, forskrifter, lover og 	regelverk

		kunne utføre førstehjelp

	ha kunnskaper om ergonomiske prinsipper og kunne anvende disse i praksis

		kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

		kunne yte god service overfor klienter/kunder

		medvirke til økt livskvalitet ved å delta i forebyggende helsearbeid relatert til fotlidelser
2.2	Anatomi, fysiologi og patologi


Mål 1	Anatomi
Elevene skal kunne gjøre rede for føttenes knokler, ledd og muskler, og hvordan de er bygd

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne identifisere de forskjellige knokler i føttene på en anatomisk modell

1b	kunne gjøre rede for oppbyggingen av ekte og uekte ledd

1c	kunne klassifisere de forskjellige typene ekte ledd

1d	kunne gjøre rede for leddets sammenholdende strukturer

1e	kunne beskrive leddflatenes form i forhold til bevegelse ved hjelp av en anatomisk 	modell

1f	kunne gjøre rede for leddbåndenes oppbygging

1g	kunne gjøre rede for musklenes oppbygging i føttene

1h	kunne gjøre rede for fotens buer på en anatomisk modell

1i	kunne gjøre rede for barnefotens utvikling fram til den utvokste foten


Mål 2	Fysiologi
Elevene skal kunne gjøre rede for føttenes fysiologi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for leddets ernæring

2b	forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og produksjon av leddveske

2c	kunne gjøre rede for leddbåndenes funksjon

2d	kunne gjøre rede for leddbåndenes nerveforsyning og ernæring

2e	kunne vurdere akseforløpet i et ledd ut i fra bevegelsen i leddet

2f	kunne gjøre rede for musklenes funksjon i føttene


2g	kunne gjøre rede for gangavviklingens faser, og hvilke muskler som medvirker til de 	forskjellige fasene


Mål 3	Patologi
Elevene skal kunne gjøre rede for unormale/patologiske forhold i føttene, hva årsaken kan være og hvordan de kan forebygges/behandles

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for patologiske tilstander i ledd, og for hvordan man kan forebygge 	noen av disse tilstandene

3b	kunne utføre og vurdere en leddtest med normal bevegelse og med unormal bevegelse

3c	kunne gjøre rede for leddtoleransen i leddene

3d	kunne gjøre rede for forandringer som skjer i huden som følge av nedsatt 	blodsirkulasjon

3e	kunne gjøre rede for dannelse av callositeter og clavi, og for årsaken til dannelsen av 	disse

3f	ha kunnskaper om forskjellige typer av fotvorter, kunne vurdere disse og foreslå 	behandlingsmetoder

3g	kjenne til hudsykdommer, mulige årsaker og den behandling som kan tilbys

3h	kunne gjøre rede for årsaken til og behandling av negleforandringer, og gi råd om 	forebygging



2.3	Klinikklære


Mål 1	Utstyrslære
Elevene skal kunne bruke nødvendig utstyr på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om klinikkers utstyr og kunne bruke utstyret korrekt

1b	ha kunnskaper om  sikkerhetsprosedyrer ved bruk av klinikkers utstyr

1c	kunne vedlikeholde klinikkers utstyr
1d	kunne klippe frisk negl, og gi informasjon til klienten om hvordan dette gjøres

1e	kunne behandle negleforandringer
 
1f	utføre reguleringsteknikker for nedgrodde negler

1g	utføre avtrykksteknikker for nedgrodde negler


Mål 2	Hygiene	
Elevene skal kunne utføre tilfredsstillende klinikkhygiene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne holde behandlingskabinettet rent

2b	kunne holde rent, desinfisere instrumenter og utstyr, og kunne gjøre rede for 	betydningen av dette

2c	kunne prosedyre for rengjøring av infisert utstyr, og håndtere avfall på en forsvarlig 	måte

2d	kunne gjøre rede for bruk av forskjellige desinfeksjonsmidler

2e	kunne gjennomføre tiltak for å bryte smittekjede og beskrive ulike metoder

2f	kjenne hygienens historiske utvikling

2g	kunne bruke personlig verneutstyr

2h	ha utviklet sin estetiske sans og kunne ivareta estetiske verdier

2i	vise god personlig hygiene

2j	kjenne lov om arbeidsmiljø, kunne identifisere arbeidsmiljøproblemer i tråd med 	dette og foreslå tiltak

2k	identifisere helseskader en fotterapeut kan være utsatt for, og gi forslag om hvordan 	slike kan forebygges









Mål 3	Ergonomi
Elevene skal kjenne til hvordan belastningsskader kan forebygges, og kunne gjøre rede for relevante tiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne identifisere mulige årsaker til belastningslidelser i føttene

3b	forstå de helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for belastningslidelser på kort 	eller lang sikt

3c	kjenne til eventuelle forebyggende tiltak, og mulige samfunnsøkonomiske konse-	kvenser ved å unnlate å iverksette tiltak mot belastningslidelser


Mål 4	Sko
Elevene skal kunne vurdere og informere om bruk av riktig fottøy

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om skoens oppbygging, og skoens påvirkning på foten

4b	gjøre rede for hælkappens betydning for utviklingen av muskler som skal stabilisere 	foten

4c	kunne vurdere sko for barneføtter

4d	kunne vurdere sko for ulike behov, og kunne begrunne sine synspunkter

4e	ha kunnskaper om vedlikehold av sko

4f	kjenne til motens betydning for utforming av sko, og vurdere dette i forhold til fotens 	utvikling


Mål 5	Massasje
Elevene skal kunne gjøre rede for massasje og utføre øvelser i massasje på fot

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bruke de forskjellige teknikkene og massasjegrepene

5b	gjøre rede for virkningen av massasje

5c	kunne vurdere klientens/kundens behov for massasje

Mål 6	Journalføring
Elevene skal kunne føre journaler

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne den latinske terminologien som er vanlig å bruke i journalføring

6b	beskrive oppbyggingen av en journal og kunne tolke journaler

6c	gjøre rede  for subjektive og objektive symptomer, og utføre øvelser i ulike spørre-	teknikker
6d	kjenne til personvernloven, og innsynsretten til klienter

6e	kjenne til lover og regler for registrering av klienter

6f	kunne bruke og tolke tegnsystemet som brukes i journalføring

6g	kunne bruke tilgjengelig dataprogrammer til registrering av journaler



2.4	Avlastningslære


Mål 1
Elevene skal kunne undersøke foten og vurdere behov for avlastning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utføre avtrykksteknikker og tolking av avtrykk

1b	kunne vurdere feilstillinger og svakhetstilstander i foten, og foreslå avlastningstiltak 	for dette

1c	kunne vurdere bruksområde til de forskjellige typer avlastninger

1d	ha kunnskaper om termoplastiske materialers utforming og kunne bruke dette

1e	kunne gjøre rede for og utføre slipe- og klippeteknikker

1f	vurdere avlastningstiltak for ulike behov og kunne begrunne sine synspunkter





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 terminkarakterer. 

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.

Elevaktiviteter som demonstrasjoner, journalføring, observasjoner, planlegging og formidling skal også legges til grunn for standpunktkarakter.







































Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I fotterapeut


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



Studieretningsfag


Anatomi, fysiologi og patologi
224
6
Klinikklære
598
16
Avlastningslære
112
3



Valgfag
75
2



Tilsammen
1309
35



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






















1.2	Moduler i videregående kurs I fotterapeut


Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Anatomi, fysiologi 
Modul 1:	Anatomi
Mål 1 med hovedmomenter.

75

2
og patologi
Modul 2:	Fysiologi
Mål 2 med hovedmomenter.

75

2

Modul 3:	Patologi
Mål 3 med hovedmomenter.


74

2
Klinikklære
Modul 4:	Utstyrslære
Mål 1 med hovedmomenter.

187

5

Modul 5:	Hygiene
Mål 2 med hovedmomenter.

224

6

Modul 6:	Ergonomi, sko og 		massasje
Mål 3, 4 og 5 med hovedmomenter.

112

3

Modul 7:	Journalføring
Mål 6 med hovedmomenter.


75

2
Avlastningslære
Modul 8:
Alle mål i faget.

112

3


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunktet 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


Vurderingsordning i videregående kurs I fotterapeut.


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.	Studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fagene 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 fotterapeut:

	Studieretningsfag:	Elevene skal opp til tverrfaglig eksamen som omfatter
		studieretningsfagene.

	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.

