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For lærekandidaten gjelder følgende opplæringsmål :

KV489 Kompetansemål og vurdering barne- og ungdomsarbeiderfaget

! rus+zta

! rrvrs+zrn

! xrrlts+ztc

I rrrlts+zto

! xrrlts+zte

I xws+ztr

I xttls+zza

I xttls+zzo

| rc'ts+zzc

! rvs+zsa

fl rvs+zsn

I xttts+z+a

lxttis+z+ø
l xvs+z+c

fl rus+z+o

lxvs+z+e
fl rus+zsa

I xtr,ts+zsn

! xnlts+zoa

! xnas+zoo

I xttrs+zta

I t<ttrs+zto

I rcas+ztc

I rus+zaa

! rrus+zan

! rvs+zac

! rnlts+zs

! xnas+aoa

! rusaaoo

fl rus+aoc

! xls+eoo

I xrus+sta

! xtusaot u

! rvs+stc

I rus+sza

! rus+szo

! rus+szc

fl rvs+sea

! rrus+asn

observere barn

observere unge

planlegge aktiviteter

gjennomføre aktiviteter

vurdere aktiviteter

dokumentere aktiviteter

bruke pedagogiske metoder som bidrar til motivasjon

bruke pedagogiske metoder som fremmer glede

bruke pedagogiske metoder som fremmer mestring

legge til rette for frilek

reflektere over verdien av frilek

bruke ulike strategier for kommunikasjon med barn

bruke ulike strategier for kommunikasjon med unge

bruke ulike strategier for samhandling med barn

bruke ulike strategier for samhandling med unge

bruke tegn til tale

bruke kunnskaper om samisk kultur i det pedagogiske arbeidet

bruke kunnskaper om samisk egenart i det pedagogiske arbeidet

drøfte hva rollemodeller betyr i barns sosialiseringsprosess

drøfte hva rollemodeller betyr i unges sosialiseringsprosess

ivareta egne rettigheter i arbeidsforholdet

ivareta egne plikter i arbeidsforholdet

gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

identifisere tegn på omsorgssvikt

identifisere tegn på andre bekymringsfulle forhold

kunne varsle via tjenestevei

reflektere over hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver

iverksette tiltak som bidrar til å styrke barns sosiale kompetanse

iverksette tiltak som bidrar til å styrke barns kulturkompetanse

iverksette tiltak som bidrar til å styrke unges sosiale kompetanse

iverksette tiltak som bidrar til å styrke unges sosiale kulturkompetanse

iverksette tiltak som ivaretar hygiene

iverksette tiltak som forebygger sykdommer

iverksette tiltak som hindrer smitte

iverksette tiltak som ivaretar miljøet

vise barn hvordan de kan bidra

vise unge hvordan de kan bidra

utføre grunnleggende førstehjelp tilpasset barn

utføre grunnleggende førstehjel p tilpasset unge
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I rus+s+a

! rus+s+o

I rus+s+c

! rus+s+o

! rnas+asa

I rus+sso

! rus+ssc

I rus+eso

I xtr,ts+sse

I rvs+ssr

! rvs+soa

I rvs+son

I rvs+soc

I rvs+eoo

I rvs+soe

! rus+sza

! rrus+szo

! rrus+szc

! rus+aaa

! xtvts+seu

! xtvts+sac

! xtvts+soa

! xnas+ssu

I xnas+ssc

I xvs+ssc

I xls++oa

! rvs++oo

I rvs++rn

fl rcvs++tc

! rvs++to

I xrus++te

! xtvts++tr

! rl/s+ats

! xtvts++ttr

lxtas++za
! xtrrs++zo

I xls++ra

! rcvs++sn

! rrus++sc

I rus++eo

! rus++ee

I xttts+++a

planlegge aktiviteter tilpasset årstidene

gjennomføre aktiviteter tilpasset årstidene

fortelle om høytider og merkedager

tilrettelegge for markeringer av høytider og merkedager

praktisere brukermedvirkning i møte med barn

praktisere medbestemmelse i møte med barn

praktisere brukermedvirkning i møte med unge

praktisere medbestemmelse i møte med unge

praktisere brukermedvirkning i møte med foresatte

praktisere medbestemmelse i møte med foresatte

bruke digitale hjelpemidler

bruke teknologiske hjelpemidler

vise digital dømmekraft

veilede barn idette

veilede unge i dette

bruke strategier for konflikthåndtering

veilede barn i å håndtere konflikter

veilede unge iå håndtere konflikter

bruke prinsippene for universell utforming i eget arbeid

bruke prinsippene for ergonomi i eget arbeid

bruke gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid

planlegge måltider for barn i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene

planlegge måltider for unge i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene

lage næringsrik mat for barn i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene

lage nærrngsrik mat for unge i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene

utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk

bidra til tverrfaglig samarbeid i det pedagogiske arbeidet

gjennomføre aktiviteter som bidrar til å utvikle barns helhetlige helse, individuelt

planlegge aktiviteter som bidrar til å utvikle barns helhetlige helse, i grupper

gjennomføre aktiviteter som bidrar til å utvikle barns helhetlige helse, i grupper

planlegge aktiviteter som bidrar til å utvikle unges helhetlige helse, individuelt

gjennomføre aktiviteter som bidrar til å utvikle unges helhetlige helse, individuelt

planlegge aktiviteter som bidrar til å utvikle unges helhetlige helse, i grupper

gjennomføre aktiviteter som bidrar til å utvikle unges helhetlige helse, i grupper

gjennomføre tiltak som forebygger kriminalitet

gjennomføre tiltak som forebygger bruk av rusmidler

gjennomføre tiltak som forebygger ensomhet

gjennomføre tiltak som forebygger krenkende atferd

gjen nomfø re tiltak som forebygger utenforska p

gjennomføre tiltak som fremmer inkludering

gjennomføre tiltak som fremmer mangfold

gi behovstilpasset omsorg til barn
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fl xvts+++o

! rus+++c

! rrus++sa

! xrus++sn

! rus++sc

! xus++so

! rvs++se

! rvs++sr

! rvs++oa

! xnas+aoo

! rus++oc

gi behovstilpasset omsorg til unge

bidra til egenomsorg

kommunisere med barn på en måte som fremmer trygghet

kommunisere med barn på en måte som fremmer tillit

kommunisere med barn på en måte som støtter utviklingen av gode relasjoner

kommunisere med unge på en måte som fremmer trygghet

kommunisere med unge på en måte som fremmer tillit

kommunisere med unge på en måte som støtter utviklingen av gode relasjoner

bruke regnearter i det pedagogiske arbeidet

bruke barnelitteratur i det pedagogiske arbeidet

bruke ungdomslitteratur i det pedagogiske arbeidet

Tilpasset læreplan for .
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