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1. Hva er formålet med yrkesfaglig
fordypning?
Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev skal få mulighet til å prøve ut ett eller flere lærefag slik
at du kan få et godt grunnlag for å velge det lærefaget som er mest aktuelt for deg.
Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er typiske for de yrkene utdanningsprogrammet
kvalifiserer for.
Yrkesfaglig fordypning skal introdusere deg for arbeidslivet. Det kan også gi deg en mulighet til å ta fellesfag i
fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging
til generell studiekompetanse.

2. Utarbeid din egen læreplan
I samarbeid med lærer skal du utarbeide din lokale læreplan som skal inneholde et utvalg av kompetansemål fra
læreplanene på Vg3. Innholdet skal tilpasses utdanningsnivået (Vg1 eller Vg2) og gi deg et reelt valg av ulike
fagområder.
Som elev kan du arbeide med ulike fagområder gjennom året. Den lokale læreplanen må derfor suppleres og
eventuelt endres gjennom skoleåret. Den skal være formulert slik at den kan danne grunnlag for dialog mellom
deg, lærere og aktuelle samarbeidspartnere.

Den lokale læreplanen skal vise hva du kan mestre når du er ferdig med
opplæringen

Målet er at du skal kunne: dokumentere, systematisere og lagre eget arbeid gjennom ulike arbeidsformer. Dette
kan du gjøre i en logg, i arbeidsplaner, i arbeidsavtaler, ved hjelp av lyd, bilde, video.
Det kan også være gjennom veiledninger eller tilbakemeldinger fra lærer og instruktører. Du legger fram samlet
dokumentasjon når du skal inngå lære- eller opplæringskontrakt med en bedrift.
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Hvis du tar fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende
utdanningsprogram må du følge hele læreplanen i det faget du velger. Da må du følge eksamensordningen som
gjelder for faget. Hvis disse fagene ikke fyller alle timene i yrkesfaglig fordypning, må skolen lage en lokal
læreplan for resten av timene.

3. Hva må du jobbe videre med?
Gjennom året skal du få underveisvurdering som forteller deg nivået på kompetanse din og hva du må jobbe
videre med. Faglærer skal samarbeide med opplæringsstedet i vurderingsarbeidet. Du skal også være med å
vurdere eget arbeid. I sluttvurderingen er det de samlede målene i din lokale læreplan som skal vurderes.

Det er faglærer som har ansvaret for underveis- og sluttvurdering i faget

Hvis du tar fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende
utdanningsprogram, er det de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget som skal vurderes.

4. Husk å dokumentere arbeidet
Du får et vedlegg til kompetansebeviset som er en enkel dokumentasjon på hvilke Vg3 læreplaner dine
kompetansemål i yrkesfaglig fordypning er hentet fra. Du får ett for Vg1 og ett for Vg2.
Din lokale læreplan i yrkesfaglig fordypning etter Vg1 og Vg2 og annen dokumentasjon av arbeidet ditt
gjennom året, legges ved når du søker læreplass.
Skolen har ansvar for å lagre lokale læreplan i elevmappen din. Du kan be skolen gi deg en kopi av din lokale
læreplan.

Det er ditt ansvar som elev å lage, organisere og lagre dokumentasjonen av
arbeidet i yrkesfaglig fordypning

Hvis du har tatt fellesfag i yrkesfaglig fordypning, er det egne regler for føringer av kompetansebeviset.
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5. Tidligere praksis kan gi fritak for
yrkesfaglig fordypning
For å få godkjent tidligere praksis som yrkesfaglig fordypning, må innholdet og omfanget av praksisen
dokumenteres.
Du har ansvar for å legge fram dokumentasjonen til skolen. Denne må inneholde opplysninger som beskriver et
representativt utvalg kompetansemål fra Vg3 i det lærefaget du skal tegne lære- eller opplæringskontrakt i.
På Vg1 og Vg2 må innhold og omfang tilsvare 210/316 timers relevant praksis for å få godkjent hele
yrkesfaglig fordypning-faget.
Hvis ikke hele faget blir godkjent vil læretiden bli forlenget med inntil 6 måneder.
Skolen har ansvar for å godkjenne praksisen og lagre den som din lokale læreplan i faget.

6. Lurer du på noe?
Har du spørsmål om yrkesfaglig fordypning? Ta kontakt med faglæreren din.

