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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  grunnskole og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.



Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) omsorgsfag.


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


Omsorgsfaget

Utdanningen som omsorgsarbeider bygger på grunnkurs helse- og sosialfag eller tilsvarende kompetanse. Læreplanen for videregående kurs I forutsetter en teoretisk/praktisk opplæring i skole i ett år. Deretter skal eleven gjennomføre 2 år som lærling, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Utdanningen avsluttes med fagprøve.  

Sluttkompetanse:
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 grunnlag 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 kunnskap om og trening i å drive habiliterende og rehabiliterende arbeid og miljøarbeid, med kunnskaper om utvikling av sosiale nettverk. Faget kvalifiserer for utøvelse av praktisk bistand og pleie som er nødvendig for at daglige behov hos personer med ulike funksjonshemminger, nedsatt helsetilstand eller andre problemer eller vanskeligheter, skal kunne ivaretas. Faget gir kunnskaper om forebyggende virksomhet, bl.a. innenfor forebygging av 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 brukerens premisser, og er en praktisk orientert utdanning. Utdanningen skal gi en teoretisk innføring i fagene i tillegg til praktiske øvinger. Kombinasjonen av teori og praktiske øvelser tillegges stor vekt, fordi eleven skal lære ved å prøve ut teori i praktisk arbeid og på denne måten også øve opp praktiske ferdigheter. Arbeidet i helse- og sosialsektoren krever stor grad av endringsdyktighet, slik at en til enhver tid 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. Planen legger vekt på tilføring av faglig innsikt og identitet, metodisk dyktighet og sosial kompetanse.

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




1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I omsorgsfag, 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 omsorgsfag er normalt ett-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I omsorgsfag består av:

Studieretningsfagene
Kost og ernæring, bomiljøfag, helsefag, sosialfag og eldre og funksjonshemmede.
Til sammen 25 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, samfunnslære og kroppsøving.
Til sammen 8 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

Det vises også 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.

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 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 studieretningsfagene


Elevene skal

	kunne bygge sine kunnskaper på det grunnleggende prinsippet om brukermedvirkning for 	det arbeidet de skal utføre, og de skal kjenne bakgrunnen og begrunnelser for prinsippet

	ha kunnskaper, ferdigheter, holdninger og en yrkesforståelse som gir grunnlag for 	bedriftsopplæringen i omsorgsfaget 

	ha kunnskaper om og forståelse for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige 	behov og gjennom helhetstenking ha grunnlag for å forstå andre, slik at de i framtidig 	arbeidssituasjon viser innsikt og respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold

	med bakgrunn i de kristne og humanistiske verdier legge til grunn at mennesker er like-	verdige og menneskeverdet ukrenkelig samt kunne anvende yrkesetiske prinsipper

	kunne observere atferdsendringer/funksjonssvikt for å kunne gi riktig hjelp og rapportere 	videre

	bruke de tilegnede kunnskapene for å unngå sykdommer og skader og til å forebygge og 	begrense smitte

	vise grunnleggende ferdigheter i praktisk tjenesteyting, omsorg og pleie

	arbeide etter hygieniske retningslinjer

	bruke riktig ergonomi i alt arbeid for å motvirke belastningsskader

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

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

	ta ansvar for selvstendig og planmessig arbeid og kunne holde orden

	sette seg inn i andres arbeidssituasjon og legge for dagen evne og vilje til nært samspill 	med kolleger og andre yrkesgrupper

	ta aktiv del i og bidra positivt til å skape et godt opplæringsmiljø og ta ansvar for egen 	læring

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

	bruke aktuell informasjonsteknologi som hjelpemiddel i arbeid med fagene der dette er 	tilgjengelig

	kunne bruke kunnskaper på tvers av allmennfagene og studieretningsfagene

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










































2.2	Kost og ernæring


Mål 1
Elevene skal lage mat til ulike grupper med ulike behov på grunnlag av kunnskaper om kostholdets betydning for helsetilstand og velvære. Elevene skal i arbeidet bruke sine kunnskaper i samhandling med bruker

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	organisere eget arbeid gjennom planlegging, utførelse og opprydding

1b 	bruke ernærings- og matvarekunnskaper til å planlegge måltider ut i fra brukers alder, 	tilstand og behov

1c 	kunne bruke manuelt og maskinelt utstyr

1d	vurdere pris i forhold til næringsbehov ved planlegging og innkjøp av matvarer

1e	behandle og ta vare på matvarer, for å unngå spredning av mikrober

1f 	kjenne til næringsmiddellovgivningens regler om tilsettingsstoffer og kontroll av 	matvarer

1g 	vurdere bruk av hel- og halvfabrikata i forhold til næringsinnhold, smak, pris og tid for 	tillaging

1h	kjenne trivselsskapende faktorer for tilberedning og servering av mat

1i	kjenne til og kunne bruke hjelpemidler for funksjonshemmede i matlagingen

1j	kjenne til de ulike brukerorganisasjoner og deres arbeid i forhold til kostholdsspørsmål

lk	sortere og håndtere husholdningsavfall på en forsvarlig måte

ll 	bruke tilgjengelig informasjonsteknologi med aktuell programvare i arbeidet

1m	ha kunnskaper om kosthold i andre kulturer









2.3	Bomiljøfag


Mål 1
Elevene skal bruke tidsmessige og rasjonelle metoder for stell og vedlikehold av boligen,  for å kunne skape god hygiene, trivsel og velvære for brukeren. Elevene skal bruke sine kunnskaper på en slik måte at brukeren trekkes aktivt med og får utnyttet og utviklet egne ferdigheter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	orientere seg i den kultur og tradisjon som er med på å skape ulike boformer i byer og 	på landsbygda, og gjennom dette lære å ha respekt og forståelse for andre

1b 	angi hvordan innredning og individuell tilpassing kan gjøre boligen mest mulig 	brukervennlig for forskjellige grupper av befolkningen

1c 	skaffe seg oversikt over servicetilbudene for ulike grupper i nærmiljøet, samt planlegge 	og gjennomføre tiltak i samsvar med brukerens ønsker og behov

1d 	gjøre rede for de vanligste materialene i innredningen og behandlingen av disse

1e 	ha oversikt over vaskemidler, vedlikeholdsmidler og utstyr som brukes i rengjørings- 	og vedlikeholdsarbeid og kjemiske farer ved bruk av ulike typer midler

1f 	begrunne metodevalg i planleggingen og gjennomføringen av rengjørings- og 	vedlikeholdsarbeid

1g 	ha oversikt over de vanligste naturfibre og syntetiske fibre brukt i klær og utstyr i 	forhold til stell, hygiene og slitestyrke

1h 	gjennomføre arbeidet hygienisk forsvarlig ut i fra miljø- og ressurshensyn

1i	arbeide etter ergonomiske prinsipper

1j 	gjøre rede for sammenhengen mellom inneklima og røyking, dårlig lufting, materialer 	og allergiske reaksjoner

1k 	observere og rapportere skader på inventar og faste installasjoner i boligen og utføre 	enkle arbeidsoppgaver som å skifte lyspærer, lysrør og sikringer

1l 	sammen med bruker bidra til å ta vare på høytidstradisjoner

1m 	stelle blomster 

1n	bruke kunnskaper om barns utvikling til å foreslå aktiviteter for barn i ulike aldre

1o	kunne forebygge hjemmeulykker
2.4	Helsefag


Hygiene

Mål 1		
Elevene skal bruke kunnskaper om hygieniske prinsipper i gjennomføringen av god hygiene 

Hovedmomenter
Elevene skal

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

1b	utføre ulike stelleprosedyrer i forhold til vask og stell av hår, hud, føtter, tenner og 	tannproteser

1c 	gjøre riktig valg av prosedyrer for å hindre smitte i forskjellige praktiske situasjoner

1d	håndtere rent og urent tøy på en hygienisk forsvarlig måte

1e	assistere ved enkle sykepleieoppgaver, f.eks. sårskift

1f 	bli klar over ulike syn på personlig hygiene og egenomsorg

1g	vise at god egenhygiene etterleves i praksis

1h	kunne velge riktige arbeidsstillinger og tekniske hjelpemidler

1i	vise ulike måter å stelle spedbarn på



















Helselære

Mål 2		
Med utgangspunkt i kunnskaper om anatomi, fysiologi og psykologi skal elevene beskrive de vanligste fysiske og psykiske avvik, og vite hva det må legges vekt på i observasjoner og rapporter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kunne generelle tegn på de vanligste sykdommene, helsesvikt og skader og kjenne til 	årsaker og behandlingsmåter for de vanligste sykdommene

2b 	kunne se sammenhengen mellom levesett, helse og miljø

2c	gjenkjenne behov den enkelte kan ha for omsorg og bistand, og gi forslag til hvordan 	dette kan imøtekommes

2d 	veilede og motivere i bruk av tekniske hjelpemidler som kompenserer for bortfall av
	funksjonsevne, ha kunnskaper om når tekniske hjelpemidler kan brukes, ha innsikt i å 	kunne identifisere behov og vite hvor de kan hente faglig ekspertise

2e 	vise riktige arbeidsstillinger for å redusere fare for belastningsskader

2f 	beskrive tegn som kan vise mishandling og omsorgssvikt, samt kunne observere og 	rapportere til rette vedkommende når det er aktuelt. Elevene skal bl.a. kjenne til 	bestemmelsene som gir opplysningsplikt til barnevernet, og kunne gi eksempler på 	situasjoner som gir grunnlag for å rapportere til barnevernet
	
2g 	ha kunnskaper om naturlig aldring og kunne observere og rapportere avvik fra det 	normale

2h	ha kunnskaper om ulike former for førstehjelp og kunne utføre førstehjelp i 	øvelsessituasjoner

2i	ha kunnskaper om de vanligste psykiske lidelsene og atferdsavvik og kjenne til ulike 	former 	for utviklingshemming

2j 	kunne veilede i bruk av hjelpemidler ved urininkontinens  

2k	kjenne behovene for omsorg og pleie ved livets slutt, og kunne angi ulike reaksjoner på 	døden i ulike kulturer og i ulike situasjoner

2l	kjenne til tegn på rusmiddelmisbruk

2m	kjenne menneskets normale behov for søvn, hvile, fysisk, psykisk og sosial aktivitet, og 	gjennom praktiske tiltak kunne bidra til at brukeren mestrer egen hverdag

2n	ha kunnskaper om stressfaktorer og mestringsstrategier
2.5	Sosialfag


Sosiale tjenester

Mål 1	 
Elevene skal ha kjennskap til lovverket som hjemler og styrer tjenesteytingen i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i den hensikt å kunne veilede bruker om 
rettigheter og om hvor vedkommende kan henvende seg for å få nødvendig hjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	kunne veilede om det offentlige tjenestetilbudet og evt. være behjelpelig med å formidle 	forespørsler av slike tjenester til rette vedkommende

1b 	kunne utforme søknader i samarbeid med bruker

1c 	vite saksgangen for søknader fram mot vedtak og for klagebehandling

1d 	ha oversikt over de vanligste tjenestene som ytes etter helse-, sosial- eller 	trygdelovgivningen

1e 	ha kjennskap til barnevernslovgivningen

1f 	kjenne kommunens vanligste bestemmelser om økonomisk sosialhjelp og saksgangen 	for behandling av søknad om slik hjelp, herunder om klageadgangen, og vise at han/hun 	har forstått bestemmelsene

1g 	kjenne til oppbyggingen av et kommunalt budsjett og kunne orientere seg i egen 	budsjettenhet

1h	gjøre rede for hovedarbeidsområdene for de forskjellige yrkesgruppene som arbeider i 	helse- og sosialtjenesten 

1i 	ha kunnskaper om taushetsplikten, lovhjemlene og konsekvenser ved overtredelse

1j 	kunne etiske retningslinjer i det daglige arbeidet

1k	kjenne til de funksjonene en hjelpeverge har

1l	kjenne til forskjellige bruker- og humanitære organisasjoners funksjonsområder

1m	kjenne til nettverksarbeid for å motvirke ensomhet og isolasjon

1n	ha kjennskap til offentlige og private miljørettede tiltak

1o	ha kunnskaper om forebygging av rusmiddelproblemer

Familieøkonomi

Mål 2	
Elevene skal kjenne til de vanligste familieøkonomiske forpliktelsene og økonomiske 
begrep

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	ha kunnskaper om det økonomiske grunnlaget og de forpliktelser en familie kan ha, og 	hvilke konflikter som kan knyttes til dette

2b 	skaffe seg oversikt over de vanligste kredittinstitusjoner, lån- og avbetalingsbetingelser 	og de vanligste termer som brukes i den forbindelse

2c 	sette opp ulike familiebudsjett, føre enkelt regnskap og fylle ut enkel selvangivelse

2d 	ha oversikt over forbrukers rettigheter, plikter og konsekvenser ved kjøp av varer

2e 	vise bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi for vanlig korrespondanse, arkiv og 	aktuell 	hjelpeprogramvare som er tilpasset fagområdet


Kommunikasjon

Mål 3		
Elevene skal gjennom teori og praksis i skolesituasjonen lære seg å opptre, tilnærme seg og kommunisere med bruker, kolleger og overordnede på en måte som skaper trygghet, tillit og velvære

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	ha gode kunnskaper om kommunikasjonsteknikker

3b 	forstå kroppsspråkets betydning i kommunikasjon med andre













2.6	Eldre og funksjonshemmede


Mål 1
Elevene skal beskrive tiltak for det enkelte individet og hvordan en kan tilrettelegge miljøet rundt brukere i alle aldre med sikte på best mulig mestring av dagliglivets gjøremål

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til ulike syn på aldring for å forstå de eldres situasjon i samfunnet

1b	gjøre rede for aldringens fysiologi og psykologi, og presentere tiltak for å forebygge 	helsesvikt og fremme funksjonsdyktighet

1c	ha kunnskaper om hvordan en forebygger og yter bistand ved forvirringstilstander hos 	bruker

1d	definere funksjonshemminger og kjenne årsaker til de vanligste funksjonshemminger

1e	kartlegge og ta hensyn til det bruker kan utføre selv, og kunne nyttiggjøre seg dette i 	praksis for å forebygge komplikajoner og stimulere til aktivitet

1f	kjenne begrepene habilitering og rehabilitering, ha kunnskaper om hvordan man kan 	oppdage behov og sammen med andre faggrupper kunne foreslå riktige løsninger

1g	ha kunnskaper om på hvilke områder tekniske hjelpemidler kan brukes, få innsikt i 	hvordan de kan oppdage behov og hvor de kan hente faglig ekspertise

1h	ha kunnskaper om prinsipper for å kunne gi hjelp til selvhjelp og kjenne til hjelpemidler 	som kan øke funksjonsdyktigheten

1i	forstå nytten av og bistå i ADL/selvhjelpstrening

1j	hjelpe til med inntak av mat og drikke hos personer som ikke greier det selv 

1k	kjenne til ulike former for trivselsskapende aktiviteter for å kunne være bindeledd 	mellom enkeltmennesker og lokalmiljøets mangeartede tilbud

1l	beskrive faktorer i miljøet rundt bruker som kan virke inn på trivsel og trygghet

1m	kjenne til prinsippene for samarbeid mellom tjenesteyter, bruker og vedkommendes 	nærmiljø

1n	kunne informere bruker om rettigheter i forhold til hjelpebehov

1o	forebygge belastningslidelser og komplikasjoner og bruke tilgjengelige hjelpemidler
1p	gjennomføre et arrangement for en brukergruppe for å utprøve ulike sider av sine 	kunnskaper om trivsel/fritidsaktiviteter, og bevisst bruke momenter fra de andre fagene 	i gjennomføringen av prosjektet













































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 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 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 læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom to hovedtyper vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere eleven og lærer 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 en terminkarakter.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i en standpunktkarakter og i et dokumentert resultat av en avsluttende prøve eksamen. (Fagprøve eller svenneprøve).

For at avslutningsresultatet skal være en meningsfylt informasjon, må avsluttende prøve være slik lagt opp at den prøver sentrale sider ved opplæringsmålene.


3.4	Spesielle forhold som gjelder studieretningsfagene

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.

Innhold og opplæring i videregående kurs I omsorgsfag forbereder eleven til utøvelse av omsorgsfaget. Det er viktig at eleven gjennom vurdering viser at hun/han har evne til å samordne teoristoff fra ulike fag/områder for å løse komplekse oppgaver.

Vurdering må så tidlig som mulig ta utgangspunkt i tverrfaglige emner.
Vurderingen må i innhold, såvel som form, være med å forberede elevens overgang fra skole til bedrift/arbeidsliv.
Vurdering skal settes på grunnlag av mål og presisering av mål som er gjort i hoved-momentene.

I tillegg til standardisert skriftlig vurdering, må ulike elevaktiviteter som 

	planlegging
	formidling
	demonstrasjoner
	rapportskriving

også legges til grunn for standpunktkarakterer.






















Vedlegg  1

1.1	Fag- og timefordeling 

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



Studieretningsfag


Kost- og ernæringsfag
149
4
Bomiljøfag
75
2
Helsefag
299
8
Sosialfag
224
6
Eldre og funksjonshemmede
187
5



Valgfag 
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Tilgjengelig informasjonsteknologi skal integreres som en naturlig del av fag og metodikk i alle fag der dette kan styrke opplæringen.

1.2	Moduler

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Modul 1: Kost og ernæring  
149
4
Modul 2: Bomiljø 
75
2
Modul 3: Hygiene 
150 
4
Modul 4: Helselære 
149
4
Modul 5: Familieøkonomi og sosiale tjenester    
112 
3 
Modul 6: Kommunikasjon  
112 
3 
Modul 7: Eldre og funksjonshemmede
187
5

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 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I omsorgsfag.

Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer 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 videregående kurs I omsorgsfag:

	Studieretningsfag:	Eleven skal opp til tverrfaglig eksamen som omfatter 			studieretningsfagene: Kost- og ernæringsfag, bomiljøfag, 			helsefag, sosialfag og eldre og funksjonshemmede.

	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.

