Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande
opplæring i Hordaland fylkeskommune.
3 årig opplæringsløp til generell studiekompetanse innan utdanningsprogrammet helse- og
oppvekstfag ved Nordahl Grieg videregående skole.
Kapittel 1. formål og virkeområde
§ 1. Formål
Formålet med denne endringa i fag- og timefordelinga er å legge til rette for meir tilpassa tilbod i
opplæringsløpet for elevgrupper som blir skildra i forskrifta. Endringa kan vere eit verkemiddel for å auke talet
på elevar som fullfører og består vidaregåande opplæring.
§ 2. Virkeområde
Forskrifta gjeld alternativ fag- og timefordeling for utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag ved Nordahl
Grieg videregående skole.
§ 3. Virketid
Forskrifta gjeld for elevar som blir tatt inn på utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag ved Nordahl Grieg
videregående skole hausten 2018.
Kapittel 2. Fag og timefordeling
§ 4. Elevane skal ha følgande fag- og timefordeling
Helsearbeidarfag

Barne- og ungdoms-arbeidar

Helsefremmande
arbeid

197

197

0

Helsefremmande
arbeid

197

140

0

Kommunikasjon og samhandling

140

140

0

Kommunikasjon og samhandling

140

140

0

Yrkesutøving

140

0

140

Yrkesutøving

140

0

197

Yrkesfagleg fordjuping

168

0

253

Yrkesfagleg fordjuping

168

0

253

Norsk

113

112

168

Norsk

113

112

168

0

140

0

Naturfag

0

140

0

140

84

0

Matematikk

140

84

0

0

140

0

Engelsk

0

140

0

Kroppsøving

56

56

56

Kroppsøving

56

56

56

Samfunnsfag

0

84

0

Samfunnsfag

0

84

0

Historie

0

0

140

Historie

0

0

140

Vald programfag ST

0

0

140

Vald programfag ST

0

0

140

Naturfag
Matematikk
Engelsk

Totalt over 3 år

954 953 897

Opplæringsløpet inneber at følgande fag er blitt flytta:
 Norsk er lagt til vg1, vg2 og vg3 og følgjer den studieførebuande modellen

0 954 896 954







Matematikk er lagt til vg1 og vg2 og følgjer den studieførebuande modellen
Naturfag er lagt til vg2
Engelsk er lagt til vg2
Felles programfag yrkesutøving er lagt til vg1 og vg3
Yrkesfagleg fordjuping er lagt til vg1 og vg3.

§ 5 Nasjonale krav til den endra fag- og timefordelinga
Den samla fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og Vg3 skal vere lik den nasjonale fag- og timefordelinga for eit
gitt utdanningsprogram og programområde, og skal vere i samsvar med læreplanverket, inkludert læreplanar
for fag, og minstetimetalet i fag. Faga må bli tatt i den rekkefølga som går fram av læreplanen, i tråd med
progresjonen i faget.
§ 6 Elevane sine rettar
Eleven kan søke seg til eit ordinært tilbod. Ved eit slikt byte må eleven ta eventuelle fag som han/ho manglar
for å få vitnemål. Ved byte av skule i Hordaland fylkeskommune har mottakarskulen ansvaret for at eleven får
faga eleven manglar. Dersom eleven ønskjer det, kan mottakarskulen inngå ein avtale med eleven om at
han/ho tar faget som privatist.
I Bergen og i omlandet rundt er det tilbod om ordinære yrkesfaglege løp innan utdanningsprogrammet helseog oppvekstfag ved:
 Nordahl Grieg videregående skole
 Slåtthaug videregående skole
 Askøy videregående skole
 Åsane videregående skole
 Os vidaregåande skule
 Olsvikåsen videregående skole
 Sotra vidaregåande skule
 Åsane videregående
 Årstad videregående skole

§ 7 Den endra fag- og timefordelinga skal følgje trekkordninga for eksamen
Trekkordninga for eksamen gjeld også for elevar som følgjer ein alternativ fag- og timefordeling. Gjennomføring
av eksamen ser slik ut:
Eksamen vg1:
 Matematikk skriftleg/munnleg trekkfag
Eksamen vg2:
 Matematikk skriftlig / munnleg trekkfag
 Naturfag munnleg trekkfag
 Engelsk skriftleg /munnleg trekkfag
Eksamen vg3:
 Tverrfagleg praktisk eksamen
 Samfunnsfag munnleg trekkfag
 Norsk hovudmål obligatorisk og sidemål trekkfag
 Ein skriftleg eksamen, faget vert trekt
 Ein munnleg eksamen, faget vert trekt
Tverrfagleg praktisk eksamen vert lagt til vg3. Helsefremmande arbeid, kommunikasjon og samhandling og
yrkesutøving inngår i eksamen. Sjølv om Yrkesfagleg fordjuping (YFF), altså praksis, har eigne kompetansemål
vil praksis på vg3 bidra til å vedlikehalde kompetansen i dei avslutta faga helsefremmande arbeid og
kommunikasjon og samhandling. Derfor er det fagleg sett ikkje er eit problem å avvikle tverrfagleg eksamen på
vg3.

Kapittel 3 Søknad om inntak til Vg1 og opptak til Vg2/Vg3
§ 8 Inntak til Vg1 i opplæringa med alternativ fag- og timefordeling
Vilkår for inntak følgjer opplæringslova Kap. 6, jf. Forskrift til opplæringslova § 6-13
§ 9 Opptak til Vg2 og Vg3
For opptak til Vg2/Vg3 må søkjaren ha bestått alle faga på lågare nivå i tråd med den fastsette alternative fagog timefordelinga jf. §6-28 i forskrift til opplæringsloven. Elevar som ikkje har bestått alle faga på Vg1 eller Vg2,
kan likevel bli flytta opp til neste nivå dersom fylkeskommunen etter ei samla vurdering finn det forsvarleg jf. §
6-37 i forskrifta kapittel 6.

Kapittel 4 Iverksetting
§ 10 Iverksetting
Den lokale forskrifta trer i kraft 1. august 2018.

