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Läroplaner 1990:2

Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-06-22
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av tim- och kursplaner med beteckningen G4 85:13. Den
ändrade timplanen återges nedan medan kursplanen för ämnet idrott
upphävs och utgår. SÖ fastställer samtidigt med stöd av vuxen
utbildningsförordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande timoch kursplaner att gälla även för komvux. De ändrade tim- och
kursplanerna skall tillämpas från och med 1989-07-01 och avser
påbyggnadsutbildningen

TRÄDGÅRDSODLING, FRILANDS- OCH VÄXTHUSODLING PU
Nordisk yrkesklassificering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
Lektioner i komvux
Klass/gruppstorlek högst

403^413
Td20
33170 40
1 läsår
900
30 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig trädgårdslinje
eller jämförbar utbildning i komvux
eller motsvarande kunskaper.
Minst två års arbete av betydelse för
utbildningen.
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TIMPLAN

Ämne

Veckotimmar
i gymnasie
skolan

Antal lektioner
i komvux 1

Biologi
Växtodling
Växtproduktion
Företagsekonomi
Arbetsplanering
Maskinlära

3
4
11
5
3
4

90
120
330
150
90
120

Summa veckotimmar/lektioner

30*

900

x
2

Antalet lektioner 1 yrkesämnen får minskas med högst 13 Z .
SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser kungörs i SÖ-FS.

4

Läroplaner 1990:3
Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-06-22
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av tim- och kursplaner med beteckningen G4 85:12. Den
ändrade timplanen återges nedan medan kursplanen för ämnet idrott
upphävs och utgår. SÖ fastställer samtidigt med stöd av vuxen
utbildningsförordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande timoch kursplaner att gälla även för komvux. De ändrade tim- och
kursplanerna skall tillämpas från och med 1989-07-01 och avser
påbyggnadsutbildningen

TRÄDGÅRDSODLING, FRUKT- OCH BÄRODLING PU
Nordisk yrkesklassificering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
Lektioner i komvux
Klass/gruppstorlek högst

403,413
Td21
33180 40
1 läsår
900
30 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig trädgårdslinje
eller jämförbar utbildning i komvux
eller motsvarande kunskaper.
Minst två års arbete av betydelse för
utbildningen.

TIMPLAN

Ämne

Veckotimmar
i gymnasieskolan

Antal lektioner
i komvux1

Biologi
Växtodling
Växtproduktion
Företagsekonomi
Arbetsplanering
Maskinlära

3
4
11
5
3
4

90
120
330
150
90
120

Summa veckotimmar/lektioner

302

900

x
2

6

Antalet lektioner i yrkesämnen får minskas med högst 13 Z .
SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser kungörs i SÖ-FS.

Läroplaner 1990:4
'"esTTT*'

Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-06-22
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av tim- och kursplaner med beteckningen G4 85:15. Den
ändrade timplanen återges nedan medan kursplanen för ämnet idrott
upphävs och utgår. SÖ fastställer samtidigt med stöd av vuxen
utbildningsförordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande timoch kursplaner att gälla även för komvux. De ändrade tim- och
kursplanerna skall tillämpas från och med 1989-07-01 och avser
påbyggnadsutbildningen

TRÄDGÅRD - MARKBYGGNAD

PU

Nordisk yrkesklassificering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
Lektioner i komvux
Klass/gruppstorlek högst

403,*13
Td22
33150 40
1 läsår
900
30 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig trädgårdslinje
eller jämförbar utbildning i komvux
eller motsvarande kunskaper.
Minst två års arbete av betydelse för
utbildningen.
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TIMPLAN

Ämne

Veckotimmar
i gymnasieskolan

Antal lektioner
i komvux 1

Biologi
Växtodling
Markbyggnad
Företagsekonomi
Arbetsplanering
Maskinlära

4
2
13
4
4
3

120
60
390
120
120
90

Summa veckotimmar/lektioner

30*

900

1
2

8

Antalet lektioner i yrkesämnen får minskas med högst 13 Z .
SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser kungörs i SÖ-FS.

Läroplaner 1990:5
Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-06-22
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av tim- och kursplaner med beteckningen G4 85:14. Den
ändrade timplanen återges nedan medan kursplanen för ämnet idrott
upphävs och utgår. SÖ fastställer samtidigt med stöd av vuxen
utbildningsförordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande timoch kursplaner att gälla även för komvux. De ändrade tim- och
kursplanerna skall tillämpas från och med 1989-07-01 och avser
påbyggnadsutbildningen

TRÄDGÅRDSODLING, PLANTSKOLESKÖTSEL PU
Nordisk yrkesklassificering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
Lektioner i komvux
Klass/gruppstorlek högst

403,413
Td23
33605 40
1 läsår
900
30 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig trädgårdslinje
eller jämförbar utbildning i komvux
eller motsvarande kunskaper.
Minst två års arbete av betydelse för
utbildningen.

TIMPLAN

Ämne

Veckotimmar
i gymnasieskolan

Antal lektioner
i komvux 1

Biologi
Växtodling
Växtproduktion
Företagsekonomi
Arbetsplanering
Maskinlära

3
4
11
5
3
4

90
120
330
150
90
120

Summa veckotimmar/lektioner

30 2

900

1
2

Antalet lektioner i yrkesämnen får minskas med högst 13 Z.
SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser kungörs i SÖ-FS.
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RÄTTELSEBLAD

Läroplaner 1989:57

Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-04-03
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av timplan med beteckningen G4 85:10, tidigare ändrad i
Läroplaner 1988:15 samt fastställer med stöd av vuxenutbildnings
förordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande tim- och
kursplaner även för komvux att gälla från och med 1989-07-01 och
avseende påbyggnadsutbildningen

FORMGIVNING FÖR KONFEKTIONSINDUSTRIN PU
(Rättelserna markerade med streck)
Nordisk yrkesklassiflcering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
Lektioner i komvux
Klasstorlek

715
Be210
78387 40
1 läsår
900
30 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig beklädnadsteknisk linje
eller ettårig kurs i konfektionsteknologi
(ÖV24)
eller jämförbar utbildning i komvux
samt matematik motsvarande en årskurs på
treårig linje eller två årskurser på tvåårig
linje i gymnasieskolan eller etapp 2 i komvux
eller motsvarande kunskaper
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TIMPLAN
Veckotimmar
i gymnasieskolan

Ämne

Antal lektioner
i komvux 1

Konfektionsteknologi
Företagsekonomi
- Företagsekonomi etapp 2
Formgivning 2

22
3

660

5

90
150

Summa veckotimmar/lektioner

30 3

900

x Antalet lektioner i yrkesämnen får minskas med högst 13 Z.
\ z Ersätter ämnesnamnet Bild och form (yrkesämne).
3 SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser i kungörs i SÖ-FS.

KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER DÅ KURSEN ANORDNAS I K0MVUX
Separata kurser
Följande ämne får anordnas som separat kurs:
Kurskod

Ämne

20240 02

Företagsekonomi etapp 2

Rättelsen innebär att texten om inbyggd utbildning utgår.
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RÄTTELSEBLAD

Läroplaner 1989:117

Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan för kommunal och
statlig utbildning för vuxna

1989-04-04
SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10 kap
1 § ändring av tim- och kursplaner med beteckningen G4 84:14. Den
ändrade timplanen återges nedan medan kursplanen för ämnet idrott
upphävs och utgår. SÖ fastställer samtidigt med stöd av vuxen
utbildningsförordningen (SFS 1985:288) 1 kap 12 § motsvarande timoch kursplaner att gälla även för komvux. De ändrade tim- och
kursplanerna skall tillämpas från och med 1989-07-01 och avser
påbyggnadsutbildningen

INDUSTRIELL STYRTEKNIK PU
(Ändringen markerad med streck)
Nordisk yrkesklassificering
Studievägs- och ansökningskod i gymnasieskolan
Kurskod i komvux
Kurslängd i gymnasieskolan
|Lektioner i komvux
Klass/gruppstorlek högst

764,25
Ve 22

77784 40
1 läsår

980
16 studerande

Behörighetsvillkor: Slutförd tvåårig verkstadsteknisk linje eller
el-teleteknisk linje med matematik som tillval
eller jämförbar utbildning i komvux
eller motsvarande kunskaper
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TIMPLAN
Veckotimmar
i gymnasieskolan

Ämne

Introduktion och fackteori
Industriell datateknik
Automatiseringsteknik
Numerisk styrteknik
Produktionsteknik
Ergonomi
- Ergonomi I
- Ergonomi II

Summa veckotimmar/lektioner

x

7
7
6
7
4
4

Antal lektioner
i komvux högst

180
210
180
210
120
40
40

35 1

980

SÖ:s föreskrifter om allmänna timresurser kungörs i SÖ-FS.

KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER DÅ KURSEN ANORDNAS I KOMVUX
Separata kurser
Följande ämnen får anordnas som separata
Kurskod

Ämne

71220
78037
77541
78710
90140
90140

Industriell datateknik
Automatiseringsteknik
Numerisk styrteknik
Produktionsteknik
Ergonomi I
Ergonomi II
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40
40
40
41
21 75
31 75

