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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 studieretningsfag for videregående kurs II (VKII) hudpleier.


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, 25. august 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Videregående kurs II hudpleier sammen med grunnkurs helse- og sosialfag og videre-gående kurs I hudpleier gir kompetanse til å arbeide som hudpleier.

En hudpleiers arbeidsoppgaver er i stor grad av praktisk og selvstendig art. Arbeid som hud-pleier krever nøyaktighet og ansvarsbevissthet ved vurdering av ulike behandlinger. En hudpleier skal forebygge, normalisere og behandle hudplager ut fra forskjellige kunders behov. Hudpleieren skal kunne gi råd, veilede og orientere innenfor faget og bransjens marked. En hud-pleier arbeider ofte i nær kontakt med mennesker og må derfor forstå betydningen av sitt arbeid og det ansvar hun/han har overfor sine kunder.

Aktuelle arbeidssteder etter endt utdanning kan være:
Hudpleieinstitutter, helse- og serviceinstitusjoner, media, film, teater og reklame.

Etter endt opplæring skal elevene ha grunnleggende yrkesfaglige kunnskaper som gjør dem i stand til å arbeide selvstendig med personlig engasjement, kvalitet og ansvarsbevissthet i henhold til fastlagte kompetansekrav. En hudpleier må vise god evne til samarbeid og medmenneskelig forståelse på grunn av sin nære relasjon til mennesker. 
En hudpleiers arbeidssituasjon vil kreve at vedkommende bidrar til å skape trygghet, tillit og respekt. De yrkesfaglige ferdigheter går inn som en helhet i det verdisyn og den bevissthet kompetansen innebærer. Hudpleieryrket krever stor grad av tålmodighet, sikkerhet og nøyaktig-het. Gjennom opplæring skal elevene få en bevisst holdning og bred forståelse for hva yrket krever både faglig og personlig.

All opplæring skal ha som mål å stimulere til personlig utvikling og kreativitet. Skolen og elevene skal i fellesskap legge vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø og gode samarbeids-forhold.

Ansvar for egen læring og stimulering til videre viten bidrar til forhøyet kvalitet både faglig og personlig. Elevene skal kunne se betydningen av videre faglig oppdatering i sitt arbeid.

1.2 	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II hudpleier må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I hudpleier eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II hudpleier er normalt 1-årig.


1.4	Innhold

Videregående kurs II hupleier består av studieretningsfag, kroppsøving og valgfag. Det vises 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 som hudpleier 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, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse 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 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

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 i dermatologi med spesiell vekt på hud- og hårplager

	kunne utføre forskjellige hudpleieoppgaver med faglig sikkerhet

	kunne vurdere kundens behov for hudpleie, vise sikkerhet i valg av behandlingsopplegg og oppfølging og kunne vurdere når kunden bør søke lege eller annen ekspertise

	kunne forebygge og behandle ulike hudplager, samt kunne informere og tilrettelegge for forebyggende tiltak

	kunne føre kartotek

	ha kunnskaper i kundepsykologi, vise samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter samt være i stand til å individualisere kundens behov for omsorg og pleie

	ha kunnskap i fargelære, forstå og kunne gjøre bruk av fargenes fysiske og psykiske virkning

	ha kjennskap til produktenes ingredienser, virkemåte og kjemiske og funksjonelle egenskaper

	kunne vedlikeholde forskjellige apparater og hjelpemidler og kunne bruke disse i sitt arbeid 

	kunne følge gjeldende lover, regler og forskrifter på området

	kunne ta initiativ og vise medansvar i sitt daglige arbeid, kunne planlegge og tilrettelegge arbeidet med tanke på kvalitet, effektivitet og orden

	etter egen vurdering kunne planlegge arbeidet og vise evne til omstilling og fleksibilitet

	ha respekt og forståelse for de etiske og estetiske verdiers betydning både faglig og personlig

	kunne sette faget i et historisk, kulturelt og fremtidsrettet perspektiv

	ha en bevisst ansvarsfull holdning til hygiene, miljø, verne- og sikkerhetsrutiner

	kunne utføre førstehjelp

	kunne vise en sikker faglig forståelse som grunnlag for å orientere og kunne gi råd om forebyggende og pleiende tiltak

	være kjent med og kunne orientere seg i faglitteratur samt kunne bruke aktuell fagterminologi

	være orientert om fagets utvikling nasjonalt og internasjonal

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi som hjelpemiddel i arbeidet som hudpleier
2.2	Miljølære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle kjemiske stoffer og deres virkning på mennesker og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om kjemiske stoffer og stoffreaksjoner i relasjon til hudpleieproduktenes virkemåte i og på huden

1b	kunne velge produkter og håndtere avfall etter gjeldende lover og forskrifter

1c	kjenne til hvordan aktuelle kjemiske stoffer påvirker natur og mennesker

1d	kunne handle bevisst utfra miljømessige hensyn



2.3	Dermatologi og sykdomslære


Mål 1
Elevene skal ha utvidede kunnskaper om hudens oppbygging og funksjon. De skal kunne observere vanlige hudlidelser og de vanligste hudsykdommer og være kjent med hvilke fysiske og psykiske problemer disse kan føre med seg

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forebygge hudplager, behandle og beskytte huden og kunne sette dette i et helsemessig perspektiv

1b	ha kunnskaper om hudens biologiske og kjemiske prosesser

1c	ha kunnskaper om hudens egenskaper i forhold til absorbsjon, penetrering, sekresjon og biotransformering

1d	ha kunnskaper om de forskjellige hudlidelser og skader i forhold til patologiske forand-ringer i huden

1e	ha kunnskaper om hudens reaksjoner ved påvirkning av ytre og indre faktorer

1f	kjenne de vanligste hudsykdommene og ha innsikt i og kunne forklare hudsykdommenes visuelle opptreden, utvikling og eventuell forebygging

1g	ha kunnskap om acneproblemer, årsaker til disse, aktuelle behandlingsmåter og bivirkninger og være kjent med legemidler som benyttes til behandling av acne

1h	ha kunnskap om og kunne gjøre rede for overfladiske og dype muskler i ansikt, hals, skuldre, bryst, hånd og arm

1i	ha kunnskaper om hudens reaksjon på sol og solarier og kunne gjøre rede for solenergi-ens positive og negative virkning 

1j	kjenne til hvilke sykdommer og skader som kan oppstå ved soling og kunne gi råd og veiledning i hvordan en best kan beskytte seg mot solstrålenes skadelige virkning


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hårets oppbygging og funksjon og kunne vurdere forskjellige hårproblemer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om hårets fysiologi, oppbygging og vekstfaser

2b	ha kunnskaper om biologiske grunner til hårvekst

2c	ha innsikt i psykiske problemer som kan oppstå i forbindelse med økt hårvekst eller hårtap

2d	ha kunnskaper om legemidler, produkter, næringsstoffer, psykiske og fysiske faktorer og hormonelle forandringer som påvirker hårvekst og hårtap

2e	kunne gjøre rede for hudsykdommer i hårbevokste områder

2f	ha kunnskaper om de vanligste hårsykdommene og årsak til hårtap

2g	kunne gjøre rede for behåring i forhold til identitet og sosiale og kulturelle forhold

2h	ha kunnskap om kontraindikasjoner ved fjerning av hårvekst


Mål 3
Elevene skal på bakgrunn av kunnskaper om det friske mennesket ha evne til å observere andre sykdommer som kan gjenkjennes gjennom hud-, hår- og neglforandringer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskap om hud, hår og neglers signalsystemer

3b	kjenne til enkelte medisiners innvirkning på hud, hår og negler

3c	være kjent med enkelte sykdommer som kan registreres ved spesielle hud- og hårforandringer

3d	ha kunnskaper om folke- og livsstilsykdommer som astma, eksem og allergi

3e	ha kunnskaper om hvordan en sunn livsstil virker på hud og hår

3f	kunne utføre førstehjelp med spesiell vekt på førstehjelpssituasjoner i sitt faglige miljø



2.4	Make-up og fargelære


Mål 1
Elevene skal ha detaljert kunnskap i fargelære. Elevene skal kunne vise kreativitet og ha sikre ferdigheter i make-up for dag og spesialmake-up. De skal også ha kjennskap til fagets historie og stilhistoriske epoker

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om hvordan lys innvirker på farger og hvordan farger dannes

1b	kjenne til forskjellige fargesystemer, ha kunnskap om primære, sekundære og komplimentære farger og fargenes egenskaper

1c	ha kunnskaper om og ferdigheter i fargesammensetninger og fargeblandinger

1d	ha kunnskap om fargenes betydning og deres innvirkning på mennesket, både fysisk og psykisk

1e	ha utviklet sin fargesans, og kunne se helheten av form, farge og lys ved legging av forskjellige make-uptyper

1f	ut fra kundens personlighet kunne vurdere og gi råd om valg av form og farger på klær, tilbehør, hår og make-up

1g	kunne se helheten av fargelæren og bevisst kunne gjøre bruk av denne

1h	kunne vise kreativitet og sikre ferdigheter i legging av dag-, aften- og brudemake-up

1i	mestre forskjellige fotomake-up teknikker i forhold til sort/hvitt- og fargefoto, og ha kunnskap om lysets innvirkning på make-up ved fotografering

1j	ha kunnskap om og ferdigheter i TV/video og film make-up og holde seg faglig oppdatert

1k	kunne vise sine kunstneriske evner i fantasi make-up
1l	kunne mestre forskjellige korrigerings- og kamuflasjeteknikker

1m	ha kunnskap om kosmetikkens historie og kjenne til forskjellige epoker i stilhistorien



2.5	Hudpleiefag


Mål 1
Elevene skal kunne se betydningen av hudpleie i en fysisk, psykisk og sosial sammenheng og ha kunnskaper og ferdigheter i ulike hudpleiemetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vise en bevisst holdning overfor hygieniske prinsipper, både personlig og i utøvelsen av faget, kunne utføre sikre hygieneprosedyrer i samsvar med lover og regelverk og kunne sette dette i et helse- og miljømessig perspektiv

1b	beherske forskjellige metoder for spesialbehandling av hud

1c	på en sikker og selvstendig måte kunne foreta hudanalyse, vurdere hår- og hudlidelser og kunne gi veiledning når lege og annen ekspertise bør oppsøkes

1d	på grunnlag av kunnskaper om neglsykdommer og neglproblemer kunne vurdere og velge riktig behandlingsform for hånd og negl. De skal kunne veilede, forebygge og utføre behandlinger på en selvstendig, sikker og effektiv måte

1e	ha kunnskap om forskjellige epilasjonsteknikker og beherske dette i praksis på en sikker og trygg måte

1f	kunne velge riktig depileringsmetode etter kundens behov og vise effektive og sikre ferdigheter i ulike depileringsteknikker

1g	kunne veilede kunden i forhold til metode og etterbehandling ved depilering

1h	kunne planlegge og gjennomføre forskjellige ansiktsbehandlinger

1i	selvstendig kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid i samsvar med effektiv tidsdisponering

1j	ha en bevisst holdning til ergonomi og kunne vise dette i sitt arbeid ved valg av arbeidsstilling og utstyr

1k	kunne gjøre bruk av kartotekkort i forbindelse med ansikts-, kropps- og epilasjonsbehand-linger, kundens personalia, hudtilstand, oppfølging, veiledning og ved salg av produkter

1l	kunne oppbevare urent, rent og sterilt utstyr på en forsvarlig måte

1m	vise sikre ferdigheter i ulike massasjeteknikker

1n	vise sikre ferdigheter i bruk og vedlikehold av apparater og tekniske hjelpemidler

1o	kunne vise riktig, sikker og økonomisk bruk av forbruksmateriell



Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon med klienter slik at de kan skape et godt miljø for service og behandling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om bransjens etiske aspekter, respektere taushetsplikten og kunne vise dette gjennom praktisk handling

2b	kunne vise en positiv, medmenneskelig, kollegial og sosial holdning

2c	ha forståelse for og vise respekt for andre kulturer

2d	beherske tilgjengelig informasjonsteknologi i resepsjonstjenester og i føring av kundekartotek og respektere loven om personvern og konsesjon

2e	synliggjøre og respektere de estetiske verdier i sin personlige atferd og ha behagelig framferd med et velstelt ytre

2f	kunne gi livreddende førstehjelp

2g	kunne utføre resepsjonsarbeid på en nøyaktig og imøtekommende måte





Mål 3
Elevene skal kunne vise ferdigheter i bruk av apparater og tekniske hjelpemidler. De skal selvstendig kunne avgjøre når disse skal benyttes. De skal vurdere produktenes bruks- og virkemåte og kjenne produktenes bestanddeler

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskap om aktuelle apparaters og tekniske hjelpemidlers virkemåte, og være godt orientert om krav, forskrifter og vedlikehold av disse 

3b	kritisk vurdere hudpleieprodukters bruks- og virkemåte og kjenne forskjellige produkt-gruppers ingredienser og egenskaper

3c	ha kunnskaper om gjeldende forskrifter og vise en ansvarsfull holdning i miljøspørsmål ved bruk av elektriske apparater, gassutvikling fra apparater, avfall samt bruk og deponering av engangsartikler

3d	ha kunnskaper om gjeldende brann-, verne- og sikkerhetsforskrifter

3e	være bevisst og vise ansvarsfull holdning i miljøspørsmål, vurdere arbeid og forbruksvarer ut fra miljøhensyn og kunne håndtere varer og avfall på en forsvarlig måte




2.6	Bedriftslære


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til og kunne finne fram i forskrifter og forordninger som kreves for oppstart og drift av virksomhet. De skal ha kunnskap om salg, service, markedsføring og økonomistyring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til og forståelse for de lover og forskrifter som har tilknytning til faget

1b	ha kjennskap til bank og forsikringstjenester som er hensiktsmessig for bransjen

1c	kunne sette opp budsjett og kunne anvende det

1d	ha kunnskap i enkel regnskapsføring og kunne vurdere behovet for faglig hjelp

1e	ha kunnskap om markedsføringens betydning og reklamens påvirkning ved salg av varer og behandlinger

1f	ha kjennskap til ulike bedriftsformer og forhold omkring etablering av egen virksomhet

1g	kunne beherske bruk av ulik programvare i arbeid med faget

1h	kjenne til hvordan faget praktiseres i Norge sammenlignet med andre land







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 hudpleier


Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Miljølære
75
2
Dermatologi og sykdomslære
150
4
Bedriftslære
112
3
Make-up og fargelære
186
5
Hudpleiefag 
561
15



Valgfag
150
4



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs II hudpleier

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt
uketimer)
Miljølære
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Dermatologi og sykdomslære
Modul 2: Alle mål i faget.
150
4
Bedriftslære
Modul 3: Alle mål i faget.
112
3
Make-up og fargelære
Modul 4: Alle mål i faget.
186
5
Hudpleiefag 
Modul 5: Hudpleie
411
11

Modul 6: Kundebehandling
75
2

Modul 7: Apparat-, produkt- og miljølære
75
2

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 hudpleier.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen


Eksamen på videregående kurs II hudpleier:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen som omfatter 	studieretningsfagene. I tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig 	praktisk eksamen.
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.



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





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

