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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.



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, mars 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Omsorgsarbeiderfaget er en yrkesfaglig opplæring på videregående skoles nivå. Omsorgs-arbeideren skal ha teoretiske kunnskaper, trening i metodearbeid og øvelse i praktiske ferdig-heter, og på dette grunnlaget være i stand til å hjelpe personer i alle aldre med psykisk, fysisk eller sosial funksjonssvikt til å bli mest mulig selvhjulpne og sosialt velfungerende.

Faget innebærer kunnskaper om og trening i å drive habiliterende og rehabiliterende arbeid og miljøarbeid, med kunnskaper om utvikling av sosiale nettverk. Faget kvalifiserer for praktisk bistand og pleie som er nødvendig for at daglige behov hos personer med ulike funksjons-hemminger, nedsatt helsetilstand eller andre problemer eller vanskeligheter skal kunne ivaretas.  Faget gir kunnskaper om forebyggende virksomhet, bl.a. innenfor feilernæring og rusmisbruk.

Aktuelle arbeidssteder etter fullført opplæring er:
-	Hjemmebaserte tjenester
-	Institusjoner innen helse- og sosialsektoren, 
	herunder barneverntjenesten

Opplæringen i omsorgsfaget tar utgangspunkt i brukerens behov, og er en praktisk orientert utdanning som tar sikte på å møte brukeren på brukerens premisser. Utdanningen skal gi en teoretisk innføring i fagene i tillegg til praktiske øvinger. Kombinasjonen av teori og praktiske øvelser tillegges stor vekt, fordi lærlingen skal lære ved å prøve ut teori i praktisk arbeid, og på denne måten også oppøve praktiske ferdigheter. Arbeidet i helse- og sosialsektoren krever stor endringsdyktighet slik at omsorgsarbeideren kan gi de tjenestene det er behov for.  Opplæringen tar derfor sikte på å gi en kompetanse som er egnet til å møte samfunnets krav til omstilling og endring.

Det er viktig å kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Læreplanen legger vekt på tilføring av faglig innsikt og identitet, metodisk dyktighet og sosial kompetanse.

Faget skal gi grunnlag for helhetlig tenkning og sette utøverne i stand til tverrfaglig samarbeid.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn som lærling i omsorgsfaget, må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Opplæringen er normalt ett-årig.


1.4	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 bli tatt inn på et videregående kurs II med allmenne fag.

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:
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer) og naturfag (5 uketimer).

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 videregående kurs II med allmenne fag.
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 opplæringen i bedrift for omsorgsfaget

Lærlingene skal

	arbeide etter prinsippet om brukermedvirkning slik at brukeren gis mulighet til å påvirke sin livssituasjon

	vise respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold og for mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

	ha en yrkesidentitet, kjenne funksjonsområdet for eget fag og forstå når annen kompetanse er nødvendig

	arbeide ut fra etiske retningslinjer og kunne overholde taushetsplikten

	kunne observere og rapportere om fysisk, psykisk og sosial helse- og funksjonssvikt, og i samråd med andre yrkesgrupper kunne tilpasse hjelpen til mennesker med ulike bistands-behov

	i samarbeid med andre yrkesgrupper, bruker og pårørende kunne delta i habiliterings- og rehabiliteringstiltak, og kunne bruke hjelpemidler i denne forbindelse

	utføre for, og sammen med bruker, arbeidsoppgaver som kan fremme trivsel, trygghet, mestring og fellesskap i brukerens bo- og nærmiljø

	kunne utføre førstehjelp

	arbeide etter hygieniske prinsipper

	sørge for at bruker får oppfylt sine behov i forhold til personlig hygiene 

	delta i pleie av syke

	med bakgrunn i kunnskaper om kostholdets betydning for den enkeltes helse og velvære, bistå bruker i å dekke de ernæringsmessige behovene

	kunne veilede og motivere bruker til aktiviteter som kan gi en meningsfull livssituasjon

	bruke riktige arbeidsstillinger og tekniske hjelpemidler for å redusere arbeidsbelastninger

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

	ha kunnskaper om og vise ferdigheter i forebyggende tiltak, og arbeide ut fra forebyggende prinsipper
	ta ansvar for å fremme et godt arbeidsmiljø

	vise god muntlig og skriftlig framstillingsevne

	bruke tilgjengelig informasjonsteknologi 

	opptre hensynsfullt i brukerens hjem

	utføre arbeidsoppgaver hos brukeren uten at det oppstår unødvendig sjenanse og frustrasjon

	kunne bruke tydelige formuleringer i omgang med andre

	ha kunnskaper om veiledningsmetodikk for på en naturlig og effektiv måte kunne veilede brukeren i sine gjøremål

	ha forståelse for og vise respekt for andre nasjonaliteters kultur, religion og egenart

	kunne opptre bestemt og samtidig redusere provokasjoner dersom bruker gjør tilnærmelser eller på annen måte opptrer krenkende

	kunne kommunisere på en riktig måte med mennesker i alle aldre og med ulik kommunikasjonsevne

	planlegge og gjennomføre praktisk pedagogiske aktiviteter for ulike brukergrupper

	lære grensesetting og begrunne hvorfor dette er nødvendig






















2.2	Mål for arbeid med barn og unge


Mål 1
Lærlingene skal ta del i arbeidet med barn og unge, delta i planlegging, stell, omsorg og aktivisering slik at brukeren kan utvikle seg best mulig under trygge forhold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	støtte det enkelte barn i selvstendighetsutviklingen

1b	benytte samspill/samhandling med barn og unge for å utvikle ansvarsfølelse og sosiale 	ferdigheter

1c	veilede og motivere barn og unge for en meningsfull fritid

1d	praktisere hygieniske prinsipper for å forebygge sykdom og fremme personlig velvære hos 	bruker

1e	ta medansvar for at bruker får alders- og funksjonstilpasset stell, ernæring og omsorg

1f	bruke lek og ulike aktiviteter med barn på ulike alderstrinn

1g	følge rutiner og ulike planer på arbeidsplassen

1h	arbeide på en rasjonell måte

1i	delta i ulike former for samarbeid på arbeidsplassen med andre yrkesgrupper, foreldre/ 	foresatte og pårørende

1j	gjøre seg kjent med arbeidsplassens formål, oppbygging og funksjon

1k	observere brukeren fysisk, psykisk og sosialt

1l	vise toleranse, respekt og engasjement












2.3	Mål for arbeid med mennesker med fysisk funksjonshemming


Mål 1
Lærlingene skal ha praktisk erfaring fra arbeid med mennesker med fysiske funksjons-hemminger. Lærlingene skal i samarbeid med bruker og med utgangspunkt i ved-kommendes forutsetninger, delta i planlegging, prioritering og utføring av tiltak.  Lærlingene skal være i stand til å vurdere eget arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	sørge for at bruker får dekket sine behov i forhold til personlig hygiene

1b	tilrettelegge for at bruker skal få dekket sine åndelige behov

1c	kunne bruke tekniske hjelpemidler for å kompensere for brukers funksjonstap

1d	i samarbeid med andre yrkesgrupper og bruker kunne utføre tiltak for å bedre 	funksjonsevnen, og for å forebygge ytterligere funksjonssvikt

1e	tilberede mat og tilrettelegge måltider til mennesker med ulike nærings- og hjelpebehov

1f	veilede og motivere bruker til en meningsfull fritid

1g	skaffe seg oversikt over servicetilbud og trivselsaktiviteter i bo- og nærmiljøet, samt 	planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med bruker

1h	stelle og vedlikeholde boligen i samarbeid med bruker

1i	formidle forespørsler om tjenester til riktig forvaltningsenhet i kommunen, og kunne 	bistå bruker i utfylling av skjema

1j	rapportere ved mistanke om feilbruk av medikamenter

1k	følge rutiner og planer, samt delta i ulike former for samarbeid på arbeidsplassen

1l	arbeide på en rasjonell måte

1m	gjøre seg kjent med arbeidsplassens formål, oppbygging og funksjon

1n	observere brukeren fysisk, psykisk og sosialt, samt rapportere observasjonene skriftlig 	og muntlig

1o	vise toleranse, respekt og engasjement

1p	bistå i ADL-trening


2.4	Mål for arbeid med mennesker med psykisk funksjonssvikt


Mål 1
Lærlingene skal ha praktisk erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk funksjons-svikt. Lærlingene skal i samarbeid med bruker og med utgangspunkt i vedkommendes forutsetninger, delta i planlegging, prioritering og utføring av tiltak. Lærlingene skal være i stand til å vurdere eget arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	tilrettelegge for at bruker skal få dekket sine åndelige behov

1b	kunne bruke og veilede om bruk av tekniske hjelpemidler

1c	i samarbeid med andre yrkesgrupper og bruker utføre tiltak for å bedre funksjonsevnen, 	og for å forebygge ytterligere funksjonssvikt

1d	veilede bruker om ernæring og bistå i matlaging og tilrettelegging av måltider

1e	veilede og motivere bruker for en meningsfull fritid

1f	skaffe seg oversikt over servicetilbud og trivselsaktiviteter i bo- og nærmiljøet, samt 	planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med bruker

1g	stelle og vedlikeholde boligen i samarbeid med bruker

1h	formidle forespørsler og tjenester til riktige forvaltningsenheter i kommunen, og kunne 	bistå bruker i utfylling av skjema

1i	veilede i og bistå bruker slik at hun/han får dekket behovet for personlig hygiene, og for å 	forebygge sykdom og fremme personlig velvære

1j	følge rutiner og planer, samt delta i ulike former for samarbeid på arbeidsplassen

1k	arbeide på en rasjonell måte

1l	gjøre seg kjent med arbeidsplassens formål, oppbygging og funksjon

1m	observere brukeren fysisk, psykisk og sosialt, samt rapportere observasjonene skriftlig 	og muntlig

1n	vise toleranse, respekt og engasjement

1o	bistå i ADL-trening



2.5	Mål for arbeid med mennesker med kroniske/kortvarige sykdoms-	tilstander


Mål 1
Lærlingene skal ha praktisk erfaring fra arbeid med mennesker med kroniske/ kortvarige sykdomstilstander.
På sitt kompetanseområde skal lærlingene delta i pleie, stell og omsorgsoppgaver.  
De skal kunne identifisere brukerens behov, foreslå tiltak, planlegge og gjennomføre arbeid, samt evaluere resultatet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	tilrettelegge for at bruker skal få dekket sine åndelige behov

1b	utføre arbeidet etter hygieniske retningslinjer 

1c	kunne bruke og veilede i bruk av tekniske hjelpemidler

1d	under ledelse av offentlig godkjent sykepleier/vernepleier kunne utføre grunnleggende 	pleieoppgaver i forbindelse med brukerens daglige stell og pleie

1e	tilberede mat og tilrettelegge måltider til mennesker med ulike sykdommer, næringsbehov 	og hjelpebehov

1f	veilede, oppmuntre og delta i aktivisering fysisk, psykisk og sosialt

1g	stelle og vedlikeholde boligen i samarbeid med bruker

1h	følge rutiner og planer, samt delta i ulike former for samarbeid på arbeidsplassen

1i	arbeide på en rasjonell måte

1j	gjøre seg kjent med arbeidsplassens formål, oppbygging og funksjon

1k	observere brukeren fysisk, psykisk og sosialt, samt rapportere observasjonene skriftlig 	og muntlig

1l	vise toleranse, respekt og engasjement

1m	assistere ved gjennomføring av sykepleieprosedyrer

1n	kunne delta i omsorg og pleie ved livets slutt




2.6	Mål for arbeid med mennesker med sosiale problemer


Mål 1
Lærlingene skal ha praktisk erfaring fra arbeid med mennesker med sosiale problemer. 
Lærlingene skal i samarbeid med andre yrkesgrupper og bruker bidra til å  bedre brukerens livskvalitet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	tilrettelegge for at bruker skal få dekket sine åndelige behov

1b	i samarbeid med bruker og berørte yrkesgrupper utføre tiltak for å bedre eller 	vedlikeholde funksjonsevnen

1c	kunne bistå og veilede bruker om ernæring og matlaging og ta hensyn til brukerens alder 	og interesse 

1d	veilede og motivere bruker til en meningsfull fritid

1e	veilede og motivere bruker til å beholde eller skaffe seg egnet arbeid

1f	veilede og motivere bruker til å stelle og vedlikeholde boligen

1g	veilede og motivere bruker til å rette forespørsler om relevante tjenester til riktig 	forvaltningsenhet

1h	veilede og motivere bruker til å utføre personlig hygiene for å forebygge sykdom og 	fremme personlig velvære

1i	følge rutiner og planer, samt delta i ulike former for samarbeid på arbeidsplassen

1j	arbeide på en rasjonell måte

1j	gjøre seg kjent med arbeidsplassens formål, oppbygging og funksjon

1k	observere brukeren fysisk, psykisk og sosialt, samt rapportere observasjonene skriftlig 	og muntlig

1l	vise toleranse, respekt og engasjement








2.7	Mål for arbeidsmiljø


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til arbeidsmiljøloven og kunne vurdere forhold på arbeidsplassen og ved arbeid som kan føre til helseskade

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere fysiske, psykiske og sosiale belastninger på arbeidsplassen

1b	ha kunnskaper om stressfaktorer og mestringsstrategier

1c	kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper 

1d	kjenne til hvordan vernearbeid er organisert

1e	gjøre observasjoner i praksissituasjoner og gi helhetlige rapporter både skriftlig og muntlig

1f	med utgangspunkt i seg selv, vurdere evnen til å tåle stor arbeidsbelastning over tid og 	diskutere hvilke konsekvenser overarbeid kan ha på helse og sosial situasjon
	


























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 formål bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veiledere og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling fram mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veileder til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen 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 lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingen skal vise i hvilken grad hun/han har nådd målene i læreplanen.

Spesielle forhold som gjelder denne læreplanen behandles i kapittel 3.4.

3.3	Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom to hovedtyper vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid.  Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.

For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok.  Opplæringsboken fylles ut av lærlingen og attesteres av fagansvarlig i lærebedriften.

Attestering av opplæringsboken skal skje etter avsluttet opplæringsperiode for hver opp-læringsplass. Opplæringsboken skal inneholde fyldige opplysninger om den opplæringen lærlingen har fått. Opplæringsboken skal følge lærlingen gjennom hele opplæringstiden i bedrift, og medbringes til fagprøven.

3.4	Spesielle forhold som gjelder fagene

Bedriftsopplæring i omsorgsfaget er basert på praktiske øvinger/ -arbeidsoppgaver i forhold til mennesker som trenger ulik bistand.

Gjennom grunnkurset og videregående kurs I har lærlingen i noen grad utført praktiske øvinger i skole.  
Det understrekes at det er teori fra grunnkurset og videregående kurs I, samt elevøvinger som er startgrunnlaget for lærlingen.

Faget må defineres som et prosess- og modningsfag.

Faget må vurderes ut fra en helhetstenking. Lærlingen må gis muligheter til å reflektere over sin rolle som medmenneske og medarbeider.

Lærlingen vil komme i direkte kontakt med mennesker, og det er derfor viktig med individuell veiledning under opplæringen.


























Vedlegg 1



Modulinndeling


Moduler
Innhold
Prosentvis del 
av total
opplæring
Modul 1:
Hjemmebaserte tjenester

Kap. 2.2 - 2.6

50 %
Modul 2:
Institusjoner innen helsesektoren

Kap. 2.3 - 2.5

25 %
Modul 3:
Institusjoner innen sosialsektoren

Kap. 2.4 og 2.6

25 %

Tilsammen



100 %


Omsorgsarbeiderutdanningen vektlegger praksis innenfor hjemmebaserte tjenester, institusjoner for helse- og sosialsektoren, herunder barneverntjeneste.






















Vedlegg 2




Fagprøven, omsorgsfaget.



Grunnlaget for å kunne melde seg opp til fagprøven er:


	3 års opplæring som består av grunnkurs helse- og sosialfag, videregående kurs I omsorgsfag og opplæring i bedrift


	eller


	dokumentert allsidig praksis i faget


Det vises forøvrig til lov om fagopplæring i arbeidslivet.



Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.










Nærmere retningslinjer for prøveavleggelse er nedfelt i de til enhver tid gjeldende forskrifter og i egne skriv fra departementet.

