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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.




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 salg og service.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En jobb som er utfordrende og variert, hvor fokus vil være å yte god service? Da vil et yrke innen salg og service være noe for deg. Salg- og servicenæringene er vekstnæringer med økende konkurranse. Kvalifisert arbeidskraft vil være en viktig faktor for bedrifter som ønsker å hevde seg i denne konkurransen, og mulighetene for en spennende jobb i inn- eller utland vil være stor.

Som servicemedarbeider vil du være bedriftens ansikt utad i møte med kundene, i tillegg til at du vil ha en servicefunksjon i forhold til dine kollegaer. For å kunne utføre en god jobb trenger du brede basiskunnskaper om arbeidet du selv og andre skal utføre i bedriften. Om du ønsker å arbeide innenfor reiseliv, data, vekteryrket, butikk eller andre serviceyrker, vil det være viktig for deg å kunne samarbeide og finne gode løsninger for kunden. Vi lever i et internasjonalt samfunn hvor gode språkkunnskaper er viktig. Gode ferdigheter i kundebehandling og kommunikasjon er en forutsetning for å kunne yte god service. Som servicemedarbeider må du ha en positiv serviceinnstilling og kunne arbeide selvstendig og planmessig.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og systemer for stadig nye bruksområder oppstår. Bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) vil være sentralt i arbeidet innenfor alle fag og danne et godt grunnlag for de utfordringene du vil møte i ditt senere yrke. Høy kompetanse innen teknologi vil gi deg konkurransefortrinn.

I alle bedrifter stilles det krav til forsvarlig drift. Grunnleggende kunnskaper om sikkerhet, administrative og økonomiske forhold i en bedrift vil være viktig for alle ansatte å ha. Det vil skape forståelse for bedriftens målsettinger og de beslutninger som tas.

Har du lyst til å starte egen bedrift? I faget bedriftsetablering vil du sammen med dine medelever kunne starte en bedrift. Gjennom arbeidet vil du kunne utvikle kreativitet, evnen til å samarbeide og evnen til å tenke nytt. Kunnskapen du tilegner deg, vil være viktig i et land hvor en økende del av arbeidsstyrken sysselsettes i små eller mellomstore bedrifter.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs salg og service, må søkeren normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. Det vises til forskrift til opplæringslova, kap. 6.

1.3	Varighet

Grunnkurset er normalt 1-årig.


1.4	Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Salg, service og sikkerhet, administrasjon, økonomi og bedriftsetablering.
Til sammen 17 uketimer.

De felles allmenne fagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.
Til sammen 14 uketimer.

Valgfag
4 uketimer.
Omfang av valgfag er økt for å gi mulighet til å kunne velge B-/C-språk.

Det vises ellers 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

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I i studieretningen. Det vises også til forskrift til opplæringslova.

For fag som er lagt inn under opplæringslova, vil hovedmodellen for opplæringsløpet være to år i skole (grunnkurs og videregående kurs I). Den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift. Opplæringen avsluttes med fagprøve eller svenneprøve. Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen.

For fag som ikke er lagt inn under opplæringslova, er opplæringsmodellen 3 år i videregående skole.

Fagbrev
For å oppnå fagbrev må det avlegges prøve i faget etter reglene i opplæringslova 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
Omfang
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. Omfanget er årstimetall dividert på 38, jf. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at opplæringen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I 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 resterende fag og moduler 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 studieretningene.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningen

Elevene skal

·	kunne ta ansvar for egen læring og utvikling

·	kunne samarbeide med andre og vise omsorg, lojalitet, ansvar og respekt

·	kunne ta initiativ, arbeide kreativt og selvstendig og vise vurderingsevne

·	ha en bevisst holdning til lover, avtaler og etiske normer

·	ha en bevisst holdning til helse, miljø og sikkerhet

·	kunne yte god service overfor ulike grupper

·	ha gode muntlige og skriftlige språkferdigheter

·	kunne bruke relevant teknologi i alle fag

·	holde orden på arbeidsplassen og ta vare på hjelpemidler

·	vise økonomisk ansvar

·	kunne vurdere og sikre kvalitet på arbeidsprosesser, produkter og tjenester





2.2	Salg, service og sikkerhet


Mål 1
Elevene skal kunne kommunisere godt i ulike situasjoner

Delmål
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for en kommuniksjonsmodell

1b	kunne gjøre rede for hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturell og sosial bakgrunn

1c	kunne bruke sine kunnskaper om kommunikasjon i aktuelle situasjoner


Mål 2
Elevene skal kunne yte god service overfor ulike brukergrupper

Delmål
Elevene skal

2a	kunne definere ulike brukergrupper og sette seg inn i deres behov

2b	kunne planlegge og utføre enkle oppdrag for utvalgte brukergrupper

2c	kunne gi råd, veilede og samarbeide med kunden/brukeren

2d	ha kjennskap til prosedyrer for behandling av klager

2e	kunne drøfte yrkesetiske krav som stilles til servicemedarbeideren


Mål 3
Elevene skal kunne lage et enkelt serviceprodukt eller en tjeneste i samarbeid med andre

Delmål
Elevene skal

3a	kunne planlegge og utforme produktet/tjenesten

3b	kunne kvalitetssikre og forbedre serviceproduktet/tjenesten



Mål 4
Elevene skal kunne forberede og gjennomføre et salg

Delmål
Elevene skal

4a	kunne gjennomføre en salgssamtale slik at kunden får en positiv opplevelse

4b	kunne iverksette enkle markedsføringstiltak tilpasset ulike målgrupper

4c	kjenne til forbrukerlover


Mål 5
Elevene skal kunne bidra til å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen

Delmål
Elevene skal

5a	kjenne til hva som kan true sikkerheten på en arbeidsplass og hvordan faresituasjoner kan forebygges

5b	kjenne til løsninger for sikring av data, dokumenter og informasjon

5c	kunne behandle og oppbevare kontanter og verdier på en forsvarlig måte

5d	kjenne til vanlige rutiner for ansatte i en krisesituasjon, for eksempel varsling og rapportering



2.3	Administrasjon


Mål 1
Elevene skal kunne utføre enkelt kontorarbeid

Delmål
Elevene skal

1a	kunne foreta postbehandling

1b	kunne foreta enkelt arkiveringsarbeid

1c	kunne utarbeide hensiktsmessige dokumenter


1d	kunne utforme enkle saksframlegg

1e	kunne forberede og gjennomføre et møte

1f	kunne planlegge enkle reisearrangement


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkle personaladministrative oppgaver

Delmål
Elevene skal

2a	kunne vurdere en arbeidsplass etter ergonomiske prinsipper

2b	kjenne til faktorer som gir et godt, psykososialt arbeidsmiljø

2c	kjenne til rettigheter og plikter i ansettelsesforhold, inkludert aktuelle lover, forskrifter og avtaler

2d	kjenne til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som kan gjennomføres på arbeidsplassen

2e	kunne utføre praktiske rekrutterings- og ansettelsesrutiner


Mål 3
Elevene skal kunne bruke relevant teknologi i ulike arbeidssituasjoner

Delmål
Elevene skal

3a	kunne bruke ulike verktøy for å søke etter informasjon på norsk og/eller annet relevant språk

3b	kunne vurdere kildenes troverdighet

3c	kunne bruke tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy

3d	kunne organisere elektronisk lagring av dokumenter

3e	kunne sende og motta elektronisk post

3f	kjenne til aktuelle lovbestemmelser og avtaler som regulerer bruken av teknologi i forhold til opphavsrett, personvern og arbeidsmiljø





2.4	Økonomi


Mål 1
Elevene skal kunne utføre enkle økonomiske beregninger for en liten virksomhet

Delmål
Elevene skal

1a	kunne beregne startkapital for oppstart av en virksomhet

1b	kjenne til private og offentlige finansieringskilder

1c	kunne beregne prisen på et produkt eller en tjeneste

1d	kunne beregne lønn, foreta skattetrekk og beregne feriepenger


Mål 2
Elevene skal kunne sette opp et enkelt budsjett og kunne føre et enkelt regnskap

Delmål
Elevene skal

2a	kunne utarbeide enkle drifts- og likviditetsbudsjett

2b	kunne foreta et dagsoppgjør for kasse

2c	kunne føre og avslutte et månedsregnskap

2d	kunne beregne avvik mellom budsjett og regnskap

2e	kjenne til rutiner for å sikre kvalitet i arbeidet og de viktigste krav lovverket stiller til regnskapsførsel og behandling av bilag



2.5	Bedriftsetablering


Mål 1
Elevene skal kunne presentere en eksisterende, selvvalgt bedrift

Delmål
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for de forskjellige yrkene som studieretningen fører til

1b	velge en eksisterende bedrift og begrunne valget

1c	kunne beskrive bedriftens bransjetilknytning, forretningside og produkt/tjeneste

1d	kunne beskrive bedriftens selskaps- og organisasjonsform

1e	kunne gjøre rede for bedriftens betydning i lokalmiljøet


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre nødvendige forberedelser for en bedriftsetablering

Delmål
Elevene skal

2a	kunne utforme en forretningside og utarbeide en forretningsplan for eget prosjekt

2b	kunne gjennomføre en enkel markedsanalyse og utarbeide en markedsplan

2c	kunne vurdere hensiktsmessig selskapsform

2d	kunne utarbeide en plan for organisering og arbeidsfordeling

2e	kunne profilere bedriften og presentere den for andre

2f	kunne utarbeide framdriftsplan for første driftsår

2g	kjenne til offentlige krav i forbindelse med bedriftsetablering


Mål 3
Elevene skal kunne vurdere etablering av egen bedrift og evt. gjennomføre etableringen

Delmål
Elevene skal

3a	kunne vurdere ulike tiltak for å nå målene i forretningsplanen

3b	kunne fatte beslutning om evt. etablering av elevbedrift og begrunne beslutningen

3c	kunne gjennomføre evt. registrering av bedriften






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 individuell vurdering som avsluttes med karakterer eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakterer. 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 bl a til uttrykk i terminkarakterer. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i standpunktkarakter og eksamen.

3.4	Spesielle forhold


I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre to eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå. Dessuten skal ett selvvalgt prosjektarbeid rettes mot en av studieretningens sluttkompetanser.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i grunnkurs salg og service


Årstimer
Felles allmenne fag

Norsk
75
Engelsk
75
Naturfag
75
Kroppsøving
75
Matematikk
112
Engelsk, modul 2 og 3
112


Studieretningsfag

Salg, service og sikkerhet
224
Administrasjon
150
Økonomi
112
Bedriftsetablering
150




Valgfag
150


Til sammen
1309


1.2	Moduler i grunnkurs salg og service

Fag
Moduler
Årstimer
Salg, service og sikkerhet
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
Modul 2: Mål 4 og 5
112
112
Administrasjon
Modul 4: Mål 1 og 2
Modul 5: Mål 3
75
75
Økonomi
Modul 6: Mål 1 og 2
112



Bedriftsetablering
Modul 7: Mål 1, 2 og 3
150

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 grunnkurs salg og service



Standpunktkarakterer

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



Eksamen

Eksamen på grunnkurs salg og service

Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som omfatter studieretningsfagene. Eksamen utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Felles allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 	fagene.

Eksamensform:	I studieretningsfag: Eksamen består av to deler, hvor den første delen foregår i grupper og den andre skal være individuell og muntlig.

			I felles allmenne fag: Se den enkelte læreplan.


