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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) miljø og vedlikehold.


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, 9. august 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

En renholdsoperatør arbeider med interiør, innemiljø, tekstilbehandling, renhold og vedlikehold. Aktuelle arbeidssteder er overnattings- og serveringsbedrifter, sykehus, skoler, institusjoner, offentlige og private administrasjonsbygg, transportmidler og industribedrifter.

Videregående kurs I miljø og vedlikehold gir sammen med grunnkurs helse- og sosialfag og opplæring i bedrift en profesjonell og fagmessig utdanning i renhold. Opplæringen gir en helhetlig forståelse av renhold innenfor ulike arbeidsområder.

En renholdsoperatør vil bli stilt overfor følgende oppgaver:
-	Utøvelse av riktig renhold, slik at ulike brukergrupper får dekket avtalt renholds- og servicebehov.
-	Planlegging og utføring av renholds- og vedlikeholdsarbeid på en betryggende måte.
-	Selvstendig arbeid innenfor sitt område med krav til service, effektivitet og nøyaktighet.

Opplæringen vektlegger hva riktig renhold har å si i et helsefremmende perspektiv og hvilken innvirkning renhold har på inne- og utemiljøet. Det investeres årlig store verdier i nybygg, om-bygging og interiør, og arbeidet som renholdsoperatør medfører forvaltning og verning av disse verdiene ved hjelp av renholdsmetoder som hindrer nedsmussing og slitasje.

Opplæringen i renholdsoperatørfaget vektlegger det å kunne ivareta arbeidsomgivelsene for medarbeidere og brukere innen private og offentlige virksomheter. Faget er viktig sett i et sam-funnsperspektiv ved at det medvirker til å skape trivsel, hygge og atmosfære der mennesker ferdes eller oppholder seg.

En renholdsoperatørs viktigste oppgaver vil være regelmessig renhold, periodisk renhold, hovedrengjøring, byggrenhold samt vedlikehold av ulike typer renholdsutstyr.

Det er viktig for en renholdsoperatør å kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Elevene på videregående kurs I skal lære å utvikle holdninger som innebærer toleranse, likeverd og respekt i mellommenneskelige forhold og få personlig innsikt i egen utvikling.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I miljø og vedlikehold 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 miljø og vedlikehold er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I miljø og vedlikehold 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 videregående 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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse 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 studie-retning for allmenne, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for opplæring i bedrift som renholdsoperatør

	kunne orientere seg innenfor det materialutvalg som renholdsoperatøren kommer i kontakt med i sitt arbeid

	ha kunnskap om renhold og service på en slik måte at brukerne får dekket avtalt renholds- og servicebehov

	kunne bruke sine kunnskaper i et hygienisk og helsefremmende perspektiv

	kunne ta vare på utstyr og ressurser i det daglige arbeidet på en forsvarlig måte

	kunne forstå renholdets betydning for et godt innemiljø

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder på området

	kunne arbeide ut fra etiske retningslinjer og kunne overholde taushetsplikten

	ha evne til å samarbeide med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

	forstå betydningen av god kundebehandling

	kjenne til næringens struktur og oppbygging

	ha innsikt i hvordan arbeidsbelastning over tid kan påvirke egen helse og sosial situasjon

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

	ha kjennskap til hvordan arbeidsmiljøloven kan brukes i utviklingen av et godt arbeidsmiljø

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

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i sitt arbeid

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


2.2	Naturfag


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper i kjemi relatert til videregående kurs I miljø og vedlike-hold. De skal kunne vurdere kjemikalier og foreta valg innenfor det tilbudet som er tilgjengelig. De skal være seg bevisst hvilke konsekvenser bruk av kjemikalier kan ha

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om organisk og uorganisk kjemi som er relevant for videregående kurs I miljø og vedlikehold

1b	ha kjennskap til sammensetningen av kjemikalier som brukes til renholds- og vedlikeholdsoppgaver

1c	ha kunnskaper om egenskaper ved og effekter av renholdsmidler

1d	kunne vurdere faktorer som er avgjørende for valg av renholdskjemikalier til ulike overflater

1e	ha kunnskap om og kunne beregne doseringer

1f	ha kunnskap om riktig lagring og oppbevaring av kjemikalier

1g	ha kunnskap om merkeforskrifter, brukerveiledninger, produkt datablad og stofflister

1h	kunne gjennomføre enkle øvelser som belyser kjemiske reaksjoner relatert til videregående kurs I miljø og vedlikehold

1i	kunne bruke og behandle kjemiske stoffer slik at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt

1j	kunne bruke renholdsmidler i praktiske arbeidsoppgaver


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper i fysikk relatert til videregående kurs I miljø og vedlikehold

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskap om relevante grunnleggende fysiske lover og fenomen

2b	kunne gjøre rede for sammenheng mellom arbeid, energi og effekt

2c	ha kjennskap til målinger av fysiske forhold og kunne bruke nødvendige måleinstrumenter

2d	ha erfaring med renholdsmetoder og teknologi som viser fysiske fenomen i praksis
2e	ha kjennskap til relevante forskrifter og kontrolltiltak

2f	kunne behandle og bruke elektrisk utstyr for renhold i samsvar med sikkerhets-bestemmelsene


Mål 3
Elevene skal ha en grunnleggende forståelse for og innsikt i økologiske forhold som kan påvirkes i forbindelse med utøvelse av renholdsoperatørfaget

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskap om det økologiske samspillet i naturen og vite hvordan menneskelige aktiviteter kan påvirke balansen

3b	ha kunnskap om kjemikalier og miljøgifter og deres virkning på det økologiske system og kjenne gjeldende lover og forskrifter på området

3c	kunne skille mellom ulike typer forurensning og utslipp som utøveren av renholdsoperatør-faget kan komme i kontakt med

3d	ha kjennskap til oppbevaring, lagring og transport av avfall


Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i mikrobiologi og kunne arbeide etter hygieniske retningslinjer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om mikroorganismers vekst, vekstvilkår og livssyklus

4b	ha kunnskap om smittestoffter og smitteveier og vite hvordan en effektivt kan bryte smitteveiene gjennom rengjøring og desinfeksjon

4c	ha kjennskap til sykdommer som kan forårsakes av mikroorganismer

4d	ha kjennskap til mikrobiologiske tester som kan gjennomføres for å sikre riktig hygienisk kvalitet

4e	kunne gjennomføre enkle mikrobiologiske forsøk innen renhold, oppvask m.m.

4f	kunne forklare hvilken betydning den personlige hygiene har for utøvelse av yrket

4g	kunne gjøre rede for hygieniske retningslinjer for renholdets arbeidsgang

4h	kunne bruke og behandle renholdsutstyr på en hygienisk forsvarlig måte
4i	kunne håndtere ulike typer avfall på en hygienisk forsvarlig, praktisk og ressursvennlig måte

4j	ha innsikt i de krav til hygienisk standard som stilles på ulike områder og nivå

4k	kunne skille mellom rengjøring, desinfeksjon og sterilisering og kunne gjøre rede for begrepene



2.3	Materiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om harde, halvharde og myke materialer og kunne vurdere materialenes bruksegenskaper

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om materialer til innendørs bruk, deres oppbygging, funksjon, kvalitet og bruksområde

1b	ha kunnskaper om tekstiler, naturfibre og kunstfibre, deres oppbygging, konstruksjon og industriell etterbehandling

1c	ha kunnskaper om forskjellige engangsprodukter og kunne bruke disse når de finner det formålstjenelig

1d	kunne gjenkjenne og vurdere ulike tekstiler til forskjellige bruksområder

1e	kunne vurdere og anbefale materialer og løsninger som er hensiktsmessige til bruk i inngangspartier og tilgrensende områder

1f	kjenne til ulike kvaliteter og standarder på bakgrunn av ulike materialtester

1g	ha kjennskap til ulike materialer som benyttes til fasader

1h	kjenne til materialenes syklus i forhold til produksjon, bruk, resirkulering og destruksjon

1i	kunne vurdere produksjon, bruk, resirkulering og destruksjon i et mijlømessig perspektiv

1j	kunne behandle materialer etter vedtatte behandlingssymboler





Mål 2
Elevene shal ha innsikt i hvordan rom kan innredes for ulike behov mht trivsel, inne-miljø og kostnader. De skal kunne vurdere og gi råd om hvordan møblering/innredning påvirker renholdet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke plantegninger, kunne vurdere planløsninger, møblering og det elektriske opplegg i ulike rom

2b	kjenne til hensiktsmessig fargevalg i forhold til bruk og beliggenhet

2c	kjenne til møbeltyper, overflater, kvaliteter og bruksområder

2d	ha kjennskap til stoppingsmaterialer og møbeltrekk i stoff og skinn

2e	kjenne til ulike senge- og madrasstyper for forskjellige behov

2f	kjenne til de vanligste metaller brukt i pynte- og nyttegjenstander

2g	ha produktkjennskap til glass, keramiske og emaljerte flater og ha kunnskaper om deres egenskaper, bruksområde, holdbarhet og slitestyrke

2h	kunne gjøre rede for materialer i sanitærutstyr, deres egenskaper og holdbarhet



2.4	Helsefag


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om renholdets betydning for innemiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne definere innemiljø

1b	ha kunnskaper om hvilke faktorer som påvirker innemiljøet i et bygg

1c	ha kunnskaper om betydningen av et godt innemiljø og vite hvordan dette påvirkes gjennom hele planleggingsprosessen og under driftsperioden





Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til ergonomi og yrkesrelaterte helseskader og sykdommer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om yrkesrelaterte belastningsskader

2b	ha kunnskaper om arbeidsstillinger, arbeidsteknikker, utstyr og maskiner som kan bidra til å forebygge belastningsskader

2c	gjøre seg kjent med faren for å utvikle overfølsomhet, eksem og allergi og vite hva som kan gjøres for å beskytte seg mot en slik utvikling

2d	ha kunnskaper om fare knyttet til bruk av løsemidler, og kunne bruke hensiktsmessig arbeidsantrekk og verneutstyr

2e	kjenne til aktuelt lovverk om verne- og miljøarbeid på norske skip

2f	ha kunnskaper om spesielle arbeidsmiljøproblemer knyttet til renholdsyrket til sjøs



2.5	Renholdsfag


Mål 1
Elevene skal kunne sette renholdsfaget inn i et samfunnsmessig og historisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne renholdsfagets mangfold, tradisjon og historie

1b	kunne gjøre rede for den metodiske og teknologiske utviklingen

1c	kunne bruke renholdsfagets terminologi

1d	holde seg orientert om utviklingen i faget for å kunne møte endringer i faget









Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om og erfaringer med ulike manuelle og maskinelle renholdsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke innsatsfaktorer og kjenne deres innbyrdes forhold i en renholdsmetodisk sammenheng

2b	kunne skille mellom tørre, fuktige og våte renholdsmetoder og kunne anvende disse

2c	kunne bruke ulike metoder for renhold av gulv

2d	kunne vurdere, velge og bruke  renholdsmetoder i forhold til innredninger og planløsninger

2e	kunne analysere ulike flekker og smusstyper og kunne bruke aktuelle metoder for fjerning

2f	kunne sette i stand en arbeidsvogn og kjenne grunnreglene for hvordan den skal bygges opp

2g	kunne benytte korrekt rekkefølge i sine arbeidsoperasjoner

2h	kunne utføre ulike typer vedlikehold og vite forskjellen på dem

2i	kunne bruke ulike metoder for spesielle renholdsfelt


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om og erfaring med maskiner, redskaper og utstyr til ulike renholdsformål

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke ulike typer renholdsmaskiner

3b	ha kjennskap til større renholdsmaskiner og vite hvilke bruksområder disse er aktuelle for

3c	ha kjennskap til maskinenes oppbygging og funksjon

3d	ha kunnskaper om manuelle redskaper, utstyr og ulike arbeidsvogner, trallesystem og moppesystem

3e	kunne velge riktig redskap, utstyr og system til forskjellige renholdsoppgaver

3f	kunne grunnleggende stell, vedlikehold og oppbevaring av maskiner, redskaper og utstyr

3g	kunne bruke ulike typer stillas, lift og sikringsutstyr
Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til og kunne bruke planleggings- og prosjekteringsprinsipper som hjelpemiddel i eget fagområde

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne vurdere og velge metode og teknologi som er relevant for ulike overflater og objekter

4b	ha kunnskap om og kunne arbeide etter metodebeskrivelser, renholdsprogram og bruksanvisninger

4c	kunne komme med forslag til romutforming og innredning som bedrer egen og andres arbeidssituasjon

4d	ha kjennskap til ulike systemer for tidsberegning av areal og nøkkeltall og vite forskjellene på disse

4e	kunne beregne areal og kostnader i forhold til renholdsoppdrag

4f	kunne velge arbeidsmetoder og utstyr blant annet mht økonomi og som ivaretar helse, miljø og sikkerhet

4g	kunne sette opp arbeidsplaner for eget ansvarsområde, som dags-, ukes-, måneds- og årsplan

4h	kjenne til ulike byggeskikker og forstå byggtegninger godt nok til å ivareta renholds-faglige interesser



2.6	Bedriftskunnskap og arbeidsmiljø


Mål 1
Elevene skal ha oversikt over virksomhetens struktur, oppbygging og funksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til begrepet bedriftskultur

1b	ha kunnskap om taushetsplikten og konsekvensen ved overtredelse

1c	kunne lese et organisasjonskart og kunne følge riktig tjenestevei

1d	kunne utføre eget arbeid i forhold til virksomhetens krav til kvalitet
1e	ha kjennskap til ulike avtaler og lønnssystemer mellom partene i arbeidslivet

1f	ha kjennskap til generelle prinsipper for tilbud, anbud og kontrakter


Mål 2
Elevene skal kjenne til de lover og regler som omhandler arbeidsmiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hovedtrekkene i arbeidsmiljøloven med forskrifter og de retningslinjer som har betydning for renholdet og yrkesutøveren

2b	kjenne til de vanligste arbeidsmiljøproblemene i renholdsyrket, eventuelt årsaker og kunne foreslå mulige løsninger

2c	ha kunnskap om psykososialt arbeidsmiljø, kunne drøfte eventuelle samarbeidsproblemer og problemer med det å arbeide alene


Mål 3
Elevene skal kunne forstå betydningen av et godt samarbeid på arbeidsplassen og kunne yte god service overfor brukerne

Hovedmometer
Elevene skal

3a	ha forståelse for betydningen av samarbeid og kommunikasjon

3b	kunne følge etiske retningslinjer i det daglige arbeid

3c	kunne forklare begrepet konflikt og gi eksempler på konflikttyper og konfliktløsnings-modeller 

3d	kunne yte service etter avtalt kvalitet

3e	være kjent med og kunne ta hensyn til ulike kulturers normer, verdier, innstillinger, holdninger og interesser

3f	kunne samarbeide på tvers av fag og profesjoner

3g	forstå verdien av trivselsskapende arbeid

3h	kunne drøfte hvordan den enkelte kan medvirke til et godt arbeidsmiljø


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 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.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I miljø og vedlikehold

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



Studieretningsfag


Naturfag
187
5
Materiallære
149
4
Helsefag
112
3
Renholdsfag
374
10
Bedriftskunnskap og arbeidsmiljø
112
3






Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs I miljø og vedlikehold

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Naturfag
Modul 1:	Alle mål i faget.
187
5
Materiallære
Modul 2:	Alle mål i faget.
149
4
Helsefag
Modul 3:	Alle mål i faget.
112
3
Renholdsfag
Modul 4:	Mål 1, 2 og 3.
262
7

Modul 5:	Mål 4.
112
3
Bedriftskunnskap og arbeidsmiljø

Modul 6:	Alle mål i faget.

112

3

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 miljø og vedlikehold



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 miljø og vedlikehold:

		Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter studie-		retningsfagene. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale 		retningslinjer.

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

