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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 grunnkurs helse- og sosialfag.


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 plan foreligger.  Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, 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 opplæringsløp i studieretningen foreligger.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1   Innledning

En hovedlinje i velferdsstatens utvikling er omsettingen av ny innsikt til ny praksis:
-	kunnskap om hvordan smitteveier kan brytes nedfelte seg i vaksine eller 	skjermbilledfotografering;
-	kunnskap om hvordan hygiene påvirker helbred førte til sunnhetslover som regulerte alt 	fra begravelse til renovasjon; 
-	viten om hvordan livsstil bedrer eller skader helse har gitt alkohollovgiving, regler om 	tobakksreklame og bygningsforskrifter.

For å fremme sunnhet og trivsel, rettes det også et stort opplysningsarbeid mot landets innbyggere om virkningene av personlig hygiene, kosthold og mosjon, eller hva en bør gjøre i hverdagens mange valg, f.eks, om hvilke forholdsregler som bør følges ved reiser til strøk med andre sykdomsbilder enn vårt.

Velferdsstaten er også bygget opp ved en rekke yrkesgrupper som kan gi opplysning, hjelp, støtte, omsorg og pleie.  De yter tjenester både i offentlige institusjoner som barnehager eller sykehjem, og service som kan kjøpes privat som f.eks. tannpleie eller fotterapi.

Grunnkurset helse- og sosialfag er den brede inngang til slike yrker.  De som går inn i dem, bør ha en felles plattform for å kunne virke godt sammen og for å kunne spesialisere seg i nye retninger etterhvert som behovene skifter eller kunnskapen vokser.

Den felles kunnskap må omfatte ikke bare kroppens oppbygning og funksjoner, men også virkningene for helse, sunnhet og samliv, av matvaner og livsstil, oppvekstkår og ungdoms-kultur, arbeidsmiljø og teknologi, økologi og naturforhold.  Den må favne både praktiske ferdigheter i førstehjelp og hygiene og kjennskap til helse- og sosialvesenets utvikling og organisering.

Yrkesutøverne innen helse- og sosialsektoren skal yte hjelp og tjenester overfor andre som ofte er både avhengige og avmektige, og der en ofte kommer dem bokstavelig talt helt inn på livet.  De må derfor forene psykologisk innsikt med etisk ansvar.  De må også ha en faglig kyndighet som gjør dem selv sikre slik at pasienter, kunder og klienter kan føle seg trygge og i gode hender.  Det følger også en særskilt forpliktelse til å forvalte de store ressurser som går inn i helse- og sosialsektoren skjønnsomt og økonomisk.

Grunnkurs helse- og sosialfag er et ettårig grunnkurs innen studieretning for helse- og sosialfag. Det vil gi elevene en generell kompetanse med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen fagområdet.  Kurset er et felles grunnlag for den yrkesspesialisering 
som tilbys i videregående kurs I og II eller som lærling i bedrift. 



1.2  Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs helse- og sosialfag, må søker normalt ha gjennomgått 9-årig  grunnskole eller tilsvarende. Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3.  Varighet 

Grunnkurset er normalt ettårig. 

1.4  Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Humanbiologi består av 1 modul.  Helsefag er inndelt i modulene forebyggende helsearbeid, kost- og ernæringslære, hygiene og førstehjelp.  Sosialfag består av modulene sosialfag og psykologi. 
Til sammen 22 uketimer.

Allmenne fag
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving, 
Til sammen 11 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

Det vises også til vedlegg 1 i læreplanen om fag- og timefordeling og moduloppsett.

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.  

1.5  Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I i studie-retningen. Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

For fag som er lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet, vil hovedmodellen for opplæringen  være to år i skole  (grunnkurs og videregående kurs I), og den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift. Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen.

For fag som ikke er lagt under lov om fagopplæring, er opplæringsmodellen 3 år i videregående skole.



Fagbrev og svennebrev
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter reglene i lov om fagopplæring i arbeidslivet, § 19 og § 20.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål 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 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 kunnskaper som tilsvarer et bestemt nivå innenfor følgende fag:
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer), naturfag (5 uketimer).  
De allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagutdanning med fagbrev/svennebrev, eller annen yrkes-kompetanse, er det mulighet for å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende fag og modulene i allmenne fag.  Generell studiekompetanse kan også oppnås ved å velge et videregående kurs II med allmenne fag etter to år ved en av de yrkesfaglige studie-retningene.





















Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1  Felles mål for studieretningsfagene grunnkurs helse- og sosialfag

Elevene skal

	ha kunnskaper om menneskets normale utvikling

	kjenne til forhold som kan påvirke egen og andres helse, og vise praktisk egenomsorg

	kjenne sentrale kilder til informasjon om helse, og kunne formidle slik informasjon for å forebygge skade, hindre sykdom og begrense smitte

	ha kunnskaper om kosthold og hygiene som viktige forebyggende og helsefremmende elementer

	kunne bygge sin atferd og praksis på det syn at mennesker er likeverdige og menneske-verdet ukrenkelig, med utgangspunkt i kristne og humanistiske verdier. Kjenne sentrale deler av lovverket som disse verdiene har nedfelt seg i når det gjelder rettigheter, like-stilling og omsorg.  Dette skal danne grunnlaget for etiske valg

	kunne ta hensyn til menneskenes livsmiljø og vite hvordan dette påvirker ulike gruppers levekår, helse og velferd

	ha bakgrunn for bedre å forstå seg selv og andre, slik at de viser innsikt i og respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold

	vite at yrkene krever en god serviceinnstilling overfor brukerene

	kunne arbeide planmessig, kreativt og selvstendig.  Kunne sette seg inn i andres arbeidssituasjon, legge for dagen evne og vilje til nært samspill med andre og aktivt bidra til et godt opplæringsmiljø

	ta ansvar for egen læring ved å sette mål for eget arbeid, legge planer, arbeide selvstendig, velge aktiviteter, gjennomføre den og vurdere eget og andres arbeid

	kunne foreta observasjoner innen fagfeltet, formulere mulige forklaringer og kritisk prøve dem mot fakta eller funn

	kunne anvende tilgjengelig informasjonsteknologi som hjelpemiddel i arbeidet med fagene
 
	kunne ta vare på utstyr og hjelpemidler og anvende materialet på forsvarlig måte

	kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper og benytte rett verneutstyr

	kunne forvalte ressurser økonomisk og skjønnsomt


	ha kunnskaper som gir en generell kompetanse som er bred nok for ny spesialisering på et høyere kursnivå og senere i livet

	kunne se sammenhenger og bruke erfaringer og kunnskaper på tvers av både allmennfag og studieretningsfag

	kunne plassere yrkesfagene innen studieretningen i en historisk og samfunnsmessig sammenheng



	
































2.2  Humanbiologi


Mål 1:	
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om kroppens oppbygging 	og funksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjøre rede for hvordan celler, vev og alle kroppens organsystemer er bygd opp og 	fungerer, og se sammenhengen mellom ulike organsystemers funksjoner

1b	gjenkjenne kroppens organer og deler av organer på anatomiske modeller, og kunne 	tegne enkle anatomiske skisser

1c	bruke kunnskap om atom- og molekylmodeller for å forklare grunnleggende biokjemiske 	prosesser

1d	forklare på en enkel måte hvordan cellene skaffer seg energi ved nedbryting og 	omdanning av energigivende næringsstoffer

1e	beregne kroppens energibehov i ulike situasjoner og se dette i sammenheng med inntak 	av næringsstoffer

1f	gjøre rede for og demonstrere vannets mange funksjoner i kroppen

1g	beskrive hvilke mekanismer kroppen har for å tilpasse seg varierende belastninger

1h	gi eksempler på hormoner og beskrive hvordan de virker

1i	beskrive hovedtrekk i utviklingen av fosteret fra befruktning til fødsel, og ulike måter 	morens og omgivelsenes levesett kan påvirke dets utvikling
 
1j	beskrive enkle arvelover og illustrere arvede egenskaper hos seg selv

1k	beskrive på en enkel måte hvordan mennesker kan bryte inn i arvematerialet og forandre 	naturskapte prosesser

1l	registrere og gi uttrykk for egne sanseopplevelser
 









Mål 2:	
Elevene skal på grunnlag av observasjon stille spørsmål, foreslå mulige forklaringer og kontrollere om forklaringene holder. Elevene skal kunne følge forskrifter, utføre øvelser og foreta prøver	

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	arbeide på en sikker måte i laboratoriet

2b	demonstrere og foreta enkle observasjoner, eksperimenter og kildegranskninger for å 	kontrollere om forklaringer holder

2c	forberede og gjennomføre disseksjon og andre øvelser alene og sammen med andre på 	en sikker måte

2d	føre laboratoriejournal




















2.3  Helsefag


Mål 1:	Forebyggende helsearbeid og helsefremmende arbeid 	
Med utgangspunkt i det verdigrunnlag som helse- og sosialsektoren bygger på skal elevene ha  kunnskaper om og forståelse for hvordan de kan ta ansvar for egen helse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	registrere over tid egen fysisk, sosial og kulturell aktivitet, vurdere egen helse og gjøre 	rede for sine reelle muligheter for å oppnå bedre helse

1b	ha kunnskaper om hvordan seksualitet kommer til uttrykk i ulike aldre og livssituasjoner

1c	ha kunnskap om svangerskap og prevensjon

1d   	finne fram til ulike forebyggende og helsefremmende helsetiltak i det lokale miljø og med 	utgangspunkt i dette oppnå kunnskaper om og forståelse for samfunnets forebyggende 	helsetiltak

1e	gjøre rede for ergonomiske prinsipper og kunne anvende dem i egen situasjon

1f	kjenne til og holde seg à jour med aktuelle helseopplysningskampanjer, observere og 	kunne vurdere informasjon om helse fra massemedier

1g	gjøre rede for hvordan en lokalt skal kunne bidra til å ivareta og beskytte miljøet, og gi 	forslag til hvordan atferd kan endres i forhold til dette

1h	hente ut informasjon fra arbeidsmiljøloven om lovens forebyggende intensjonerh

1i	orientere seg i oppbevarings-, bruks- og virkemåte for de vanligste reseptfrie legemidler,	og utvikle sunne holdninger til bruk av legemidler

1j	beskrive farene og skadevirkningene ved bruk av rusmidler og tobakk og drøfte ulike 	holdninger til rusmidler og tobakk

1k	finne fram til og gjøre rede for lokale, forebyggende tiltak mot misbruk av rusmidler, og 	vurdere virkningene av dem

1l	kunne observere kroppens naturlige funksjoner








Mål 2: 	Kost- og ernæring
Elevene skal gjøre rede for kostholdets betydning i det forebyggende og helsefremmende arbeid. De skal tilberede ut fra ernærings- og ressursmessige hensyn og ha forståelse for måltidets sosiale funksjon og vise respekt for egen og andres matkultur

Hovedmomenter:
Elevene skal
      
2a   	kunne planlegge eget kosthold  ut fra ernærings- og ressursmessige hensyn, og på 	grunnlag av dette velge matvarer og vise at de kan tilberede eksempler på slik mat

2b	gjøre rede for kostens  betydning for egen helse,  aktivitet og trivsel og kunne lage  	måltider i tråd med dette

2c   	arbeide etter hygieniske retningslinjer

2d	registrere over tid, vurdere og planlegge eget kosthold på en ernæringsmessig og 	økonomisk forsvarlig måte, f.eks. ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

2e	gjøre rede for risikofaktorene ved usunne kostvaner og på grunnlag av dette foreslå 	endringer til helsefremmende kosthold.  Kunne orientere andre om sunt kosthold

2f   	kjenne til hovedtrekkene i den offentlige forebyggende ernæringspolitikken, og på 	bakgrunn av disse gi generelle retningslinjer for valg av matvarer

2g	orientere seg i lokale matskikker og vite hvordan kultur, religion og naturgrunnlag kan 	prege mattradisjoner

2h	planlegge og tilberede måltider som ivaretar norske tradisjoner og fremmer helse og 	sosialt fellesskap

2i	kjenne til forhold som kan medføre mangelfull ernæring for utsatte grupper og kunne 	foreslå tiltak som vil kunne endre ev. uønsket praksis


Mål 3:	Førstehjelp
Elevene skal kunne utføre førstehjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	forklare sammenhengen mellom teori og praktisk handling for de tilstander/situasjoner 	der førstehjelp skal benyttes

3b  	utføre førstehjelp i øvelsessituasjoner

3c	kunne formidle kunnskaper og ferdigheter om førstehjelp til andre


Mål 4:	Hygiene
Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan dagliglivets hygiene påvirker helse og livskvalitet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	vise og gjøre rede for at de har forstått den personlige hygienens betydning for å	opprettholde god helse, og sette dagens krav til personlig hygiene i et 			helsemessig, historisk og kulturelt perspektiv

4b	ha kunnskap om de vanligste smittestoffer og smittemåter, og kjenne alminnelige		tiltak for å hindre smitte

4c	gi eksempler på hvordan en effektivt kan bryte smitteveier

4d	forklare hovedtrekkene i kroppens forsvar mot mikroorganismer og hvordan en selv kan 	hjelpe kroppen med å bygge opp et godt immunforsvar

4e	ha kjennskap til aktuelt lovverk og forskrifter som regulerer hygienetiltak i 			kommunen og være kjent med kommunens praktiske hygienetiltak

4f	kunne håndtere ulike typer husholdningsavfall på en måte som er hygienisk 			forsvarlig, praktisk og ressursvennlig

4g	ha kjennskap til hvordan det ytre miljø (luft, vann, jord) påvirker menneskets helse

4h	forklare betydningen av kroppens normalflora og påvise bakterier

2.4 Sosialfag   


Mål 1:	
Elevene skal gjøre rede for og legge fram hovedtrekk i velferdsstatens utvikling og prioriteringer i vårt samfunn. De skal også gi  en oversikt over de ytelser samfunnet 
gir og lovgrunnlaget for disse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	beskrive endringer i levestandard i Norge etter 1814 sett i forhold til velferdsgoder 		som utdanning, arbeid, helsetilbud og trygde- og støtteordninger som er kommet 		befolkningen til gode

1b	orientere seg om ulike yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren og deres aktuelle 	arbeidssteder, og plassere disse i en samfunnsmessig og historisk sammenheng

1c	gjøre rede for hovedtrekk ved helse- og sosialvesenets oppbygging og funksjoner

1d	peke på faktorer som kan påvirke prioriteringer i samfunnets helse- og sosialpolitikk

1e	forklare på hvilke måter de kan delta i og påvirke samfunnets beslutninger, og benytte 	denne kunnskapen ved aktiv deltagelse i skolesamfunnet eller andre	opplæringssituasjoner

1f  	kunne planlegge, gjennomføre  og skrive rapport fra studiebesøk sett i sammenheng 		med sosialfag

1g	ha oversikt over de viktigste lover som regulerer helse- og sosialtjenesten

1h	orientere seg i aktuelle, lokale helse- og sosialpolitiske saker, gi eksempel på saksgang,  	legge fram og begrunne ulike syn i disse sakene og på bakgrunn av  dette komme fram til 	egne standpunkter

1i	forklare forskjellen på livskvalitet og levestandard, og synliggjøre dette med eksempler
       
1j	kjenne til de profesjonelle og etiske avveininger som må gjøres i helse- og sosialsektoren 	for å sikre klientens rettigheter



Mål 2:	
Elevene skal beskrive hvordan barn og unges oppvekst er tilrettelagt i Norge, og gjøre rede for hvilken betydning oppvekstmiljøet har for utvikling og overgang til voksent liv		
Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hvordan barn og unges levekår har endret seg i et historisk perspektiv, 	fra før industrialismen og fram til i dag

2b	med utgangspunkt i egne og andres erfaringer kunne beskrive ulike tilsynsordninger og 	tilbud til barn i førskolealder, og drøfte fordeler og ulemper ved de ulike ordningene

2c	undersøke hvilke lokale etater og organisasjoner som gir fritidstilbud til barn og unge,  	forklare betydningen av meningsfull fritid, og synliggjøre hva dette betyr for dem

2d	finne fram til hvilke rettigheter og plikter en har i forhold til samfunnet før og ved  	myndighetsalder.  Kunne beskrive hvilke konsekvenser dette får for den enkelte og 	foreslå hvordan det kan forberedes

2e	angi hvilke lover som regulerer skole- og opplæringstilbud, og forklare begrepene 	skoleplikt og -rett


Mål 3:	
Elevene skal gjøre rede for ulike forventninger og krav til voksne og vise at de kan sette seg inn i noen av de roller voksne har

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	beskrive familiens plass i samfunnet, og synliggjøre på hvilke måter familien er en viktig 	kulturbærer

3b	gjøre rede for ulike samlivsformer og hvordan de har endret seg over tid
	
3c	gjøre rede for reaksjoner på det å få foreldreansvar. Elevene skal peke på og gjenkjenne 	forhold som påvirker samspillet mellom barn og foreldre

3d	forklare hvorfor det er viktig å ha arbeid, og gi eksempler på faktorer som har 	betydning for endringer i arbeidslivet

3e	finne fram til og vise eksempler på områder hvor likestilling mellom kjønnene er eller 	ikke er gjennomført i samfunnet





Mål 4: 	
Elevene skal forstå nødvendigheten av og kunne samarbeide med mennesker med ulike forutsetninger eller bakgrunn, fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt
 
Hovedmomenter
Elevene skal

4a	beskrive begrepet funksjonshemming, og vise til eksempler og forhold som kan forsterke 	eller redusere funksjonshemming

4b	gjøre rede for begrepet integrering, og gi eksempler på  hvilke konsekvenser integrering 	kan ha i egen oppvekst- og eget opplæringsmiljø

4c	være klar over og beskrive sitt forhold til mennesker med andre forutsetninger eller 	bakgrunn enn deres egen

4d	med utgangspunkt i vårt flerkulturelle samfunn orientere seg i ulikheter mellom 	kulturer, særlig med hensyn til barn og unge og likestilling

4e  	med utgangspunkt i aktuelle hendelser gi eksempler på hva solidaritet er

4f	gi eksempler på ulike måter å praktisere tro/religion på, og gjennom dette utvikle 	respekt og toleranse

         
Mål 5:	
Elevene skal bruke kunnskaper i psykologi for bedre å forstå seg selv og samspillet mellom mennesker

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ut fra psykologiske modeller kunne gjøre rede for menneskets grunnleggende behov

5b	gjøre rede for betydningen av et positivt selvbilde og hvilke faktorer som kan påvirke 	dette,	kunne sette ord på egne følelser og respektere egne og andres følelser

5c  	ha kjennskap til den normale psykologiske utvikling hos barn og unge

5d	beskrive hvordan nettverk dannes, og forklare betydningen av nettverk

5e	forklare hvordan grupper dannes, og gjøre rede for hovedtrekkene i gruppepsykologi

5f	gjennom øvelser få kunnskaper om  kommunikasjon, og bruke denne kunnskapen i 	samhandling med andre

5g	med utgangspunkt i tenkte konfliktskapende situasjoner vise at de kan spille ulike roller, 	og se ulike muligheter for løsning av konflikter

5h	gjøre rede for sammenhengen mellom kjønnsroller og likestilling

5i	kjenne til ulike krisereaksjoner og bearbeidingen av dem
       
5j   	gi uttrykk for hvordan verdier og normer påvirker handlingene våre, og gjennom 	dette bli bevisst egne holdninger og egen atferd

5k	gjenkjenne og gi eksempler på ulike måter media påvirker de valg vi tar. Være 	bevisst egne valg og kunne begrunne disse


Mål 6:	
Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere klassearrangementer av kulturell, friluftsmessig og sosial art

Hovedmomenter:
Elevene skal
  
6a   	planlegge og ta delansvar for to arrangementer med hensyn til fysisk aktivitet, 	helse, kultur, trivsel og velvære

6b   	vektlegge og ta medansvar for det psykososiale fellesskapet



























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.

Vurdering vil ha ulike hensikter, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 	læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utviklingen fram 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 og i 	kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.
	Det er elevenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	oppplæringens mål.
	Vurdering av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i 	læreplanen.

3.3. Hvordan skal vurdering 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 førere arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføring av opplæringen.  Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i en terminkarakter. Lærere vil finne idéer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i  dokumentert resultat av avsluttende eksamen.



3.4  Spesielle forhold som gjelder studieretningsfagene

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid.  I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfagene inngå.

Vurdering gjøres på grunnlag av målene og den presisering av mål som er gitt i hoved-momentene.

Følgende elevaktiviteter må vektlegges i vurderingen:
	Demonstrasjoner
	Journalføring
	Observasjoner
	Planlegging
	Formidling
	Gjennomføring av klassearrangementer
	Rapportskriving
	Ulike praktiske ferdigheter

Evnen til å se helhet og sammenheng i fagkretsen må tillegges vekt.

Elevene skal dokumentere at de har utført laboratorieøvelser i et omfang tilsvarende 15 timer i faget humanbiologi.























Vedlegg 1
1.1 Fag- og timefordeling

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Matematikk
112 
3 
Naturfag
75 
2 
Kroppsøving
75 
2 



Studieretningsfag


Humanbiologi
187 
5 
Helsefag
411 
11 
Sosialfag
224 
6 



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

1.2 Moduler

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Humanbiologi


Modul 1: Humanbiologi
187 
5 



Helsefag:


Modul 2: Forebyggende helsearbeid
149 
4 
Modul 3: Kost-/ernæringslære
150 
4 
Modul 4: Hygiene
75 
2 
Modul 5: Førstehjelp
37 
1 



Sosialfag


Modul 6: Sosialfag
149 
4 
Modul 7: Psykologi
75 
2 

Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Konf. 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 (komprimert løp). For grupper eller 	enkelt elever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg  2


Vurdering i grunnkurs helse- og sosialfag


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter i alle fag.  
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Prinsipper

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fagene kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal minst ett være et allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.	Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.

7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på grunnkurset:

	Studieretningsfag:	Eleven skal opp til tverrfaglig eksamen som omfatter 				studieretningsfagene: Humanbiologi, helsefag og sosialfag.

	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.


