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FORORD

Utdanningens økende betydning som samfunnsfaktor gjør at også kravene til utdanningsstatistikk

skjerpes. For A kunne møte denne utvikling, planlegger Statistisk Sentralbyrå en omfattende utbygging

bade av innsamlingen og bearbeidingen av utdanningsdata. Utbyggingen vil skje innenfor rammen av et

integrert arkivstatistisk system, som blant annet kjennetegnes ved et sett av klart definerte regler

eller normer for kjennemerkegrupperingen.

Standard for utdanningsgruppering utgjør et ledd i oppbyggingen av et slikt regelverk. De

grupperingsprinsipper og den grupperingsnorm som standarden fastlegger, skal som hovedregel følges ved

gruppering og tabulering av kjennemerket "arten av utdanning" i all offentlig norsk statistikk. Even-

tuelle avvik fra denne regel må i hvert enkelt tilfelle begrunnes og forklares med referanse til

standarden.

Et utkast til standard har vært forelagt for universitetene, hOgskolene, forskningsrådene,

Kirke- og undervisningsdepartementet, Statskonsulenten for landbruksopplæring og Byråets rådgivende ut,

valg for undervisningsstatistikk, som alle har gitt verdifulle merknader. Standarden vil likevel kunne

være mangelfull på enkelte punkter. Byrået håper at brukerne vil melde fra am de feil og mangler som

matte bli oppdaget.

Planlegger, dr. philos. Idar MOglestue har ledet arbeidet med standarden og skrevet denne

håndboka.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 9. april 1970

Petter Jakob Bjerve
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INNLEDNING

Utdanning er i vid forstand en fellesbetegnelse på formidling av ferdigheter og kunnskaper.

Slik kunnskapsformidling foregår nær sagt ved enhver kontakt mennesker imellom i hjem, i fritids-

aktiviteter, i organisasjonsarbeid, på arbeidsplasser og i skoler. Alle komponentene i denne livs-

lange læringsprosess inngår ikke i det en vanligvis oppfatter som utdanning. Heller ikke i utdan-

ningsstatistikken er det mulig a bygge på et så vidt utdanningsbegrep. I statistikken oppfattes ut-

danningssystemet som avgrenset til bare å omfatte fast organisert virksomhet spesielt innrettet på

systematisk formidling av ferdighet, kunnskap og forståelse.

Utdanningssystemet vil selv om det defineres såvidt snevert, være sammensatt av et stort

antall ulike delaktiviteter, her kalt utdanningsaktiviteter. For analyser av utdanningssystemet vil

sondringen mellom disse aktiviteter ha stor betydning, da mange problemstillinger innenfor dette fag-

område bare kan belyses gjennom studier av de enkelte utdanningsaktiviteter. Slike studier vil så i

sin tur kunne danne grunnlag både for sammenliknende analyser av forskjellige utdanningsaktiviteter

og for analyser av samspillet mellom aktivitetene innenfor systemet. Også i analyser av sammenhenger

mellom utdanningssystemet på den ene side og sektorer utenfor dette (som f.eks. arbeidsmarkedet) på

den annen, er det som hovedregel nødvendig å skille mellom ulike utdanningsaktiviteter. På denne bak-

grunn synes det å være klart at statistikken må kunne gi opplysninger knyttet til ulike utdannings-

aktiviteter. Det vil si at "utdanningsaktivitet" må inngå som en observasjons- og bearbeidingsenhet

i statistikkopplegget. Avgrensingen av denne enheten er drOftet nærmere i neste kapittel.

Et annet utgangspunkt for opplegget av statistikken er at den må gi et så godt grunnlag som

mulig for analyser av utdanningsproduktets avhengighet av ressursinnsatsen. For å kunne måle ressurs-

innsatsen vil Byrået måtte observere elevmateriellet og lærerkreftene ved de enkelte utdannings-

aktiviteter, Ressursinnsats i form av skolebygg, læremidler o.l , er det også aktuelt a innhente opp-
gayer over. Som indikator på utdanningsproduktet må en først og fremst nytte tallet på uteksaminerte.

Både for elever, lærere og uteksaminerte vil den enkelte person utgjøre observasjonsenheten. Også

for analysen av en vid klasse av andre problemstillinger innenfor utdanningsområdet, er det nødvendig

å disponere data knyttet til den enkelte person. Som eksempler på slike analyser kan nevnes studier

av etterspOrselen etter utdanning, studier av ungdomskullenes progresjon gjennom utdanningssystemet

og av deres overgang fra utdanning til yrkesaktivitet m.v. Behovet for oversikter over personers ut-

danningsbakgrunn bOr også nevnes i denne sammenheng. Den enkelte person må således, på samme måte

som utdanningsaktivitet, oppfattes som en grunnleggende observasjonsenhet i utdanningsstatistikken.

Opplegget av utdanningsstatistikken vil ellers kjennetegnes ved at en for de enheter som er

nevnt ovenfor, vil hente inn oppgaver over visse kjennemerker for å karakterisere enhetene. For

personene er det - foruten opplysninger om deres tilhørighet til utdanningssystemet som søker, elev,

uteksaminert eller lærer - aktuelt å observere kjennemerker som for eksempel kjønn, alder, hosted,

familiebakgrunn, forutdanning og eksamensresultater. Fødselsnummer vil også være et viktig kjenne-

merke ved personene, da det vil gjøre det mulig å følge personene i deres avansement gjennom utdan-

ningssystemet og ut i arbeidslivet m.v. Til enheten utdanningsaktivitet vil en i første rekke knytte

kjennemerker som obligatorisk eller ikke-obligatorisk utdanning, heltids- eller deltidsutdanning,

klasseiLndeling, opptakskrav, varighet, fagkrets og utdanningsinstitusjon.

UTDANNINGSAKTIVITET

Definisjon

Som forklart i innledningen, er utdanningsaktivitet ment avgrenset på en mite som gjør at den

vil være en hensiktsmessig enhet blant annet i sammenliknende studier av delaktiviteter innenfor ut-

danningssystemet og i analyser av samspillet mellom innsatsfaktorer og resultatvariable i utdannings-

virksomheter. Analysene kan tenkes gjennomført for mer eller mindre spesifiserte grupper av delaktivi-

teter. Det aggregeringsnivå en Ønsker å arbeide på, mg i prinsippet vurderes og fastlegges for hvert

analyseprosjekt.



8

I statistikken er det imidlertid nødvendig å velgc 	 uestemt avgrensning av enheten utdan-

ningsaktivitet. Da dette valget vil fastlegge den minste delaktivitet som statistikken vil kunne gi

data for, er det nskelig at utdanningsaktivitet defineres så snevert at også forskere som arbeider

på et relativt lavt aggregeringsnivå, kan hente data fra statistikken. For på best mulig måte å

legge forholdene til rette for oppbyggingen av en slik statistikkberedskap, har Byrået valgt å defin-

ere utdanningsaktivitet på denne mate: Med en utdanningsaktivitet forstås i statistikken en gruppe

utdanningstilbud som er like med hensyn på opptakskrav, varighet, fagkrets, klasseinndeling, heltids-/

deltidsutdanning og utdanningsinstitusjon.

Avgrensningsregler

Etter denne definisjon er avgrensningen av de enkelte utdanningsaktiviteter redusert til et

spørsmål om hva en i praksis skal oppfatte som:

a. Utdanning e. Lik klasseinndeling

b.

C.

Like opptakskrav

Lik varighet

f. Heltids- kontra deltids-
utdanning

d. Samme fagkrets g. Samme utdanningsinstitusjon

Forstnevnte avgrensningsproblem må lOses med utgangspunkt i den gitte definisjon av statistik-

kens utdanningsbegrep (se innledningsmerknadene). Det innebærer at en utdanningsaktivitet bare skal

omfatte formell, skolemessig opplæringsvirksomhet. Den betydelige opplæringsvirksomhet som skjer gjen-

nom deltaking i vanlig yrkesaktivitet, innbefattes således ikke i enhetene utdanningsaktivitet. Dette

gjelder i prinsippet også for yrkesaktivitet som for den enkelte har et klart utdanningsmessig sike-

mål (praktikanttjeneste, lærlingearbeid o.1.). Grunnen til at utdanningsaktivitet er definert så

snevert, er vanskene med å finne objektive kriterier for måling av den opplæringsvirksomhet som ikke

foregår i formelle, skolemessige former. Grensen mellom praktisk opplæringsvirksomhet og vanlig inn-

vinning av yrkeserfaring i arbeidslivet er så diffus at en systematisk registrering av den ikke-skole-

messige yrkesutdanning er ansett for å være nærmest ugjennomførbar i praksis.

Når det gjelder kravet om at en bestemt utdanningsaktivitet bare skal omfatte utdanninger med

like opptakskrav, refererer det seg fOrst og fremst til krav på tidligere gjennomgåtte utdannings-

aktiviteter. Praksiskrav skal også tas i betraktning, derimot ikke bestemmelser om opptaksalder, bo-

stedskommune m.m.

Den tredje betingelse som må være oppfylt for at utdanningstilbud skal kunne henfOres til en

og samme utdanningsaktivitet, er at tallet på undervisningstimer praktisk talt er likt. Forskjeller

i undervisningens spredning over tiden skal i denne sammenheng ikke tillegges vekt, bortsett fra til-

feller hvor undervisningen er organisert forskjellig med hensyn til heltids-/deltidskriteriet. Når

heltids- og deltidsutdanninger ikke skal grupperes under en og samme utdanningsaktivitet, skyldes det

i første rekke nsket om å kunne skille utdanningsaktiviteter som fullt yrkesaktive kan delta i, ut

fra slike som forutsetter at elevene er ikke-yrkesaktive eller bare delvis yrkesaktive. I statistik-

ken vil utdanningstilbud på mindre enn 18 undervisningstimer pr. uke bli regnet som deltidsutdanninger,

mens utdanningstilbud på 18 timer eller mer pr. uke blir regnet som heltidsutdanning.

Den fjerde av de egenskaper som pr. definisjon skal kjennetegne en bestemt utdanningsaktivitet,

er at den skal omfatte utdanninger med lik fagkrets. Kriteriet på lik fagkrets er at undervisningen

drives med utgangspunkt i fag- og timefordelingsplaner som på det nærmeste er sammenfallende.

Kravet om lik klasseinndeling er tatt med i definisjonen for å understreke at utdanningstilbud

sammensatt av et ulikt tall på årskurs, ikke skal grupperes under en og samme utdanningsaktivitet.

Den siste av de egenskaper som skal kjennetegne en utdanningsaktivitet, er at aktiviteten skal

foregå innenfor en og samme utdanningsinstitusjon. Med en utdanningsinstitusjon forstår en her en

lokal administrativ enhet som driver utdanningsvirksomhet, dvs. en institusjon som i vanlig språkbruk

omtales som en skole, en hOgskole eller et universitet. Avgrensningsproblemet på dette området vil

bli nærmere avklart i tilknytning til arbeidet med opprettingen av et register over utdanningsinstitu-

sjoner.

Innenfor de rammer som definisjon og avgrensningsregler fastsetter, vil den faktiske avgrens-

ning av utdanningsaktivitetene i noen grad måtte bygge på skjønn. Det skjOnnsmessige moment kommer
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inn i bildet dels på grunn av at avgrensningsreglene vanskelig kan gis en helt stringent utforming, og

dels som fOlge av at opptakskrav, varighet, fagkrets m.v. ikke alltid er like klart spesifisert i

undervisningsplanene.

Kartotek

For å få en så ensartet praksis som mulig når det gjelder inndelingen i utdanningsaktiviteter,

og for til enhver tid å ha full oversikt over enhetene, har Byrået funnet det nødvendig å opprette et

eget kartotek over utdanningsaktiviteter.

Kartoteket skal for hver enkelt utdanningsaktivitet inneholde opplysninger om opptakskrav,

varighet, fagkrets og klasseinndeling. Opplysning am heltids- eller deltidsutdanning og om utdannings-

institusjonens navn skal blant annet også framgå av kartoteket.

Opplysningene i kartoteket er hentet fra skole- og studieplaner utarbeidet av utdanningsinstitu -

sjonene, normalplaner vedtatt for ulike skoleslag og diverse opplysningsmateriell utgitt av myndigheter,

organisasjoner og institusjoner. "Skoleplankartoteket", som utgis av Arbeidsdirektoratet, har vmrt en

annen viktig informasjonskilde. Artikler og annonser om utdanning i aviser og tidsskrifter - supplert

med tilleggsopplysninger innhentet fra utdanningsinstitusjonene - har også gitt nyttige opplysninger.

Ajourholdet av kartoteket vil i fOrste rekke bygge på lOpende meldinger til utdanningsstatis-

tikken. De informasjonskanaler som en nyttet ved kartotekets oppbygging, vil også bli tatt i bruk i

det lOpende ajourhold.

Av praktiske grunner er kartoteket inntil videre begrenset til bare å omfatte utdanningsaktivi-

teter av en varighet ay minst 300 undervisningstimer pr. undervisningsår.

UTDANNINGSAKTIVITETENES ART

Behov for standardisering

I et integrert arkivstatistisk system - som utdanningsstatistikken skal utgjøre en del av - er

det viktig at de alternative verdier som kjennemerkene kan anta, spesifiseres etter klart definerte

regler og normer. Ved siden av defineringen av de statistiske enheter, er etablering av slike kjenne-

merkekataloger eller grupperingsstandarder en nOdvendig forutsetning for gjennomfOring ay arkivstatis-

tikkens grunnidg: Det at opplysninger om de enkelte enheter - hentet inn fra ulike kilder, for ulike

formal eller på forskjellige tidspunkter - arkiveres gjennom lengre tid slik at de er tilgjengelige og

kan hentes fram fra dataarkivet ved behov. De tekniske muligheter for dette er skapt ved datamaskinene,

som har åpnet adgang til å ordne, lagre og gjennomsOke store datamasser på kort tid og med små kost-

nader.

Standardens oppbygging

Standard for utdanningsgruppering er et ledd i oppbyggingen av et regelverk for kjennemerke-

spesifiseringen. Standarden skal gi regler for hvorledes enheten utdanningsaktivitet skal klassi-

fiseres i statistikken etter en kombinasjon av kjennemerkeverider for opptakskrav, varighet og fag-

krets.

Teknisk sett er standarden bygd opp som et pyramidisk klassifikasjonssystem i fem trinn. Topp-

trinnet er inndelt i 9 grupper som hver er spaltet i 9 undergrupper på fjerde trinn. De enkelte

fjerdetrinnsgrupper er igjen tenkt oppdelt i 9 tredjetrinnsgrupper osv. Dette system gir i alt 9
5

teoretisk mulige grupper på fOrste trinn, som kan sammenfOyes til 9
4 , 93 og 9

2 
sumgrupper på hen-

holdsvis annet, tredje og fjerde trinn i pyramiden.

Hver gruppe på fOrste trinn skal entydig kunne identifiseres ved en femsifret tallkode. Num-

mereringen er ordnet slik at fOrste siffer i tallkoden angir den hovedgruppe (gruppe på femte trinn i

pyramiden) som vedkommende fOrstetrinnsgruppe tilhører. De to første siffer i koden uttrykker til-

hOrigheten til fjerdetrinnsgruppene, de tre fOrste siffer til tredjetrinnsgruppene osv.
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Hovedoppgaven ved oppbyggingen av standarden har VaLL a fylle denne tekniske ramme med informa-

sjon på en slik måte at standarden best mulig vil fylle sin funksjon i statistikksystemet. Denne funk-

sjonen er, som forklart foran, A fastsette detaljerte regler for hvorledes enheten utdanningsaktivitet

skal spesifiseres i statistikken etter en kombinasjon av alternative verdier for kjennemerkene opptaks-

krav, varighet og fagkrets. En gruppe utdanningsaktiviteter kjennetegnet ved et bestemt sett verdier

for disse kjennemerker, definerer det en her vil kanne en enkeltutdanning. Og det er med andre ord

slike enkeltutdanninger som skal spesifiseres og innpasses i standardens klassifikasjonssystem på en

meningsfylt måte.

Denne innpassing er foretatt etter en plan som innebærer at enkeltutdanningene skal spesifiser-

es som fOrstetrinnsgrupper i klassifikasjonssystemet. Enkeltutdanningene er fOrst ordnet i grove

grupper etter verdien av tidskomponentene av kjennemerkene opptakskrav og varighet. Disse hovedgrup-

per, som i standarden kalles utdanningsnivåer, representerer topptrinnet i klassifikasjonssystemet.

Innenfor hver hovedgruppe er det så foretatt en sortering etter fagkrets. FOrst en grovsortering i

grupper kalt fagfelt, dernest en finere sortering i faggrupper. Fagfelt-gruppene utgjør fjerde trinn

og faggruppene tredje trinn i klassifikasjonssystemet. Annentrinnsgruppene - som er å oppfatte som

undergrupper til faggruppene - er gitt et innhold betegnet som grupper av nær beslektede enkeltut-

danninger, forkortet kalt utdanningsgrupper.

Utdanningsnivå

Enkeltutdanningens gruppering på utdanningsnivåer bygger på observasjon av utdanningsaktivi-

tetenes varighet. Nivåplasseringen er, nærmere bestemt, foretatt ut fra en tidsindikator fastsatt

som en sum av vedkommende utdanningsaktivitets varighet og varigheten av de utdanningsaktiviteter

somforutsettes gjennomgått i opptakskravene. Det er med andre ord den samlede tid som normalt med-

går for fullfOrt deltaking i en utdanningsaktivitet, som avgjor denne aktivitets plassering etter ut -

danningsnivå. Varigheten av utdanningsaktiviteter på deltid er i denne sammenheng omregnet til mot-

svarende heltidsaktiviteter.

Standarden er lagt opp med 9 utdanningsnivåer, med tillegg av en hovedgruppe for "uoppgitt

utdanning". Inndelingen i nivå- eller hovedgrupper er foretatt på denne måte:

O. Ingen utdanning
1. Utdanning på forskolenivå (utdanning for 6-åringer og mindre barn)
2. Utdanning på barneskolenivå (1-6 år, fOrskoleutdanning ikke medregnet)
3. Utdanning på ungdomsskolenivå (7-9 år)
4. Utdanning på gymnasnivå (10-12 år)
5. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå I (13-14 år)
6. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå II (15-16 år)
7. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå III (17-18 år)
8. Utdanning på forskernivå (over 18 år)
9. Uoppgitt utdanning

Dersom det for en utdanningsaktivitet oppstår tvil om hvilke utdanningsaktiviteter som kreves

gjennomgått for opptak, skal dette spOrsmålet avgjOres ut fra innhentet materiale over elevenes fak-

tiske utdanningsbakgrunn. Varigheten av den normale forutdanning fastsettes slik at tre fjerdeparter

av elevene har en faktisk forutdanning av en varighet som er lik eller stOrre enn det fastsatte tall.

Særlig som fOlge av at enkelte utdanningsaktiviteter inkluderer praktiske Ovinger i undervis-

ningen, mens andre bygger på spesifikk praktisk erfaring innvunnet utenfor skolen, kan en kompromiss-

lOs bruk av hovedregelen om at nivåplasseringen bestemmes av den formelle utdanningstid gi åpenbart

urimelige resultater. I slike unntakstilfelle er nivåplasseringen foretatt etter en tilleggsregel om

at utdanningsaktiviteter som gir lik kompetanse, skal grupperes under samme utdanningsnivå. Nivå-

plasseringen av fagprOver eller svenneprOver, som tradisjonelt tas etter gjennomgått teoretisk lær-

lingeskole kombinert med arbeid på lærlingekontrakt i håndverks- eller industribedrift, er et eksem-

pel på bruken av denne tilleggsregel. Beståtte fagprOver eller svenneprOver i håndverks- og industri-

fag er således i standarden nivåplassert tilsvarende fullført fullstendig verkstedskole, da disse ut-

danninger gir den samme fagarbeiderkompetanse.
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Fagfelt og faggruppe

Inndelingen etter fagfelt er ment å skulle gi noen få grupper sammensatt slik at disse blir

mest mulig homogene med hensyn på utdanningaktivitetenes anvendelsesområde i arbeidslivet. Dette

har gjort at fagfeltgrupperingen er lagt opp som en slags nmringsorientert inndeling beslektet med de

hovedgrupperinger som nyttes i nærings- og yrkesstandardene. Fagfelt er i standarden spesifisert

slik:

1. Aliment fagfelt
2. Humaniora og estetikk
3. Undervisning
4. Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus
5. Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk
6. Samferdsel
7. Helsevesen
8. Jordbruk, skogbruk og fiske
9. Tjenesteyting og forsvar

Spesifikasjonen etter fagfelt er i prinsippet den samme innen alle utdanningsnivåer. Det

muliggjør at utdanningsaktivitetene, gjennom en enkel omredigering av standardens klassifiserings-

skjema, kan grupperes etter fagfelt som hovedgrupper, noe som byr på store fordeler ved analyser av

utdanningsstrukturen innen ulike fagfelt.

Hver enkelt av fagfeltene er etter behov inndelt i inntil ni faggrupper. Denne inndeling er

ikke gjennomgående for alle grupper, noe som skyldes de faktiske forskjeller i utdanningstilbudet på

ulike utdanningsnivå. Inndelingen i faggrupper er imidlertid samordnet så langt råd er.

Utdanningsgruppe og enkeltutdanning

Gjennom inndelingen av faggruppene i utdanningsgrupper har en, som tidligere nevnt, tatt sikte

på å få fram grupper av nært beslektede utdanningsaktiviteter. En utdanningsgruppe vil være sammen-

satt av utdanningsaktiviteter som avviker forholdsvis lite med hensyn på opptakskrav, varighet eller

fagkrets.

Standarden er i prinsippet lagt opp som en grupperingsnorm for alle utdanningsaktiviteter, som

er aktuelle her i landet. Noen minstegrense for varigheten er således ikke innarbeidd i definisjonen

av en utdanningsaktivitet. Dette er et spørsmål en må ta stilling til og presisere ved opplegget av

hver enkelt undersOkelse. De enkeltutdanninger som er spesifisert i denne utgaven av standarden, om-

fatter imidlertid bare utdanningsaktiviteter av en varighet av minst 300 undervisningstimer pr. skole-

år. Denne begrensning skyldes i første rekke praktiske vansker med a skaffe seg den nødvendige over-
sikt over de helt korte kurstilbud. Behovet for en klassifikasjon av de kortvarige utdanningsaktivi-

teter er dessuten vurdert SQM mindre presserende, da den løpende utdanningsstatistikken for tiden også

er begrenset til utdanningsaktiviteter av en minstevarighet på 300 undervisningstimer.

For utdanningsaktiviteter av flere års varighet vil en spesifikasjon på klassetrinn, årskurs

eller studietrinn ofte være aktuell. En slik underoppdeling er således påkrevd i elevstatistikker.

Også i undersøkelser av avsluttet utdanning vil en klassetrinnsinndeling kunne gi nyttig informasjon

om blant annet fullfOrt kontra avbrutt utdanning. Enkeltutdanningene er likevel ikke spesifisert i

detalj på klasse- eller studietrinn, da en har ment at behovene for slike spesifikasjoner ivaretas

best ved at klassetrinn registreres som et eget kjennemerke. For a imøtekomme et konsumentOnske om at
nivågruppene i standarden skal gi en grov inndeling av utdanningsaktivitetene etter en gjennomgående

klassetrinnsskala, er enkeltutdanninger med en varighet som spenner over to eller flere nivåintervall,

spesifisert under de aktuelle utdanningsnivåer.

BRUK AV STANDARDEN I PERSONSTATISTIKK

I personstatistikken er det den enkelte person som utgjør den statistiske enhet. Det betyr

imidlertid ikke at standarden som er knyttet til enheten utdanningsaktivitet, er personstatistikken

uvedkommende. Forholdet er snarere det motsatte; standarden vil være et viktig hjelpemiddel også i

personstatistikken. Det forholder seg nemlig slik at utdanningsaktivitet, ved siden av å være en

statistisk enhet i studier av utdanningsvirksomheter, kan oppfattes som et kjennemerke i personstatis-

tikken.



12

Kjennemerket utdanningsaktivitet vil det kunne være -kLuelt å inkludere i de fleste analyser av

problemstillinger som har med personers atferd å gjøre. Mest sentralt står dette kjennemerket i ana-

lyser av: 	 a. Personer under utdanning

b. Personers utdanningsbakgrunn

Et grunnlag for analyser av a-typen vil være tabeller som viser hvorledes elever fordeler seg

etter de utdanningsaktiviteter disse deltar i på bestemte tidspunkter eller i bestemte tidsrom. Tabell-

oppstillinger med opplysninger om elevenes eventuelle overgang i et nærmere angitt tidsrom fra en utdan-

ningsaktivitet til en annen vil også være nødvendige som datagrunnlag for analyser av personers utdan-

ningsatferd. I tabeller av dette slag vil spesifikasjoner etter de kjennemerkeverdier som standarden

definerer, være nyttige.

Når det gjelder analyser av b-typen, er det oversikter over personer karakterisert ved alle de

utdanningsaktiviteter den enkelte person har deltatt i, som blant annet etterspørres. En klassifika-

sjonsnorm konstruert slik at de enkelte grupper definerer et entydig sett av gjennomgåtte utdannings-

aktiviteter, ville vært et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med tilrettelegging av datagrunnlaget for

analyser av personers utdanningsbakgrunn. Mulighetene for å bygge opp en slik kombinasjonsstandard har

vært overveidd. En er kommet til at tallet på mulige kombinasjoner av de utdanningsaktiviteter enkelt-

personer har deltatt i, er så stort at en slik standard vanskelig vil kunne tilfredsstille kravet på

praktisk anvendbarhet. Dessuten vil aggregeringen av de forskjellige kombinasjoner av utdannings-

aktiviteter til hovedgrupper, undergrupper m.v. støte på så mange vansker av prinsipiell og vurderings-

messig art, at det også av denne grunn ville være vanskelig å lage en kombinasjonsstandard for personers

utdanningsbakgrunn. Byrået er på denne bakgrunn kommet til at en også ved utarbeiding av tabeller over

personers utdanningsbakgrunn, vil bygge på den utdanningsstandard som legges fram i denne håndboken.

Dette innebærer at en ved klassifiseringer av personers utdanningsbakgrunn må operere med et

sett av utdanningsaktiviteter fer hver enkelt person. Hvor mange utdanningsaktiviteter en vil regis-

trere og prinsippene for et eventuelt utvalg av disse, må avgjøres for hver undersøkelse ut fra de

krav på nøyaktighet som stilles. I noen undersøkelser kan det f.eks. være tilstrekkelig å registrere

den høyeste utdanningsaktivitet som personene har gjennomgått.

Ved bruk av standarden til klassifikasjon av personer er det - på samme måte som ved klassifi-

kasjon av utdanningsvirksomheter - nødvendig å være merksam på at standardgruppene ikke gir noen full-

stendig karakteristikk av utdanningsaktivitetene. Opplysninger om heltids- og deltidsutdanning,

obligatorisk ogikke-obligatoriskutdanning, utdanningsinstitusjon m.m. er det således ikke tatt vare på

i standarden. Om klassetrinn gir standardgruppene bare helt summariske opplysninger. Disse kjenne-

merker forutsettes registrert og spesifisert i samsvar med egne grupperingsnormer, til supplering av

den informasjon om utdanningsaktivitetenes art som standardgrupperingen gir.

REVISJON AV STANDARDEN

Utdanningssystemet er under stadig utvikling og forandring. Dette innebærer at nye utdan-

ningsaktiviteter vil bli etablert og at allerede eksisterende aktiviteter kan skifte vesentlig i inn-

hold. Slike endringer i utdanningssystemet er det nødvendig å innarbeide i standardgrupperingene mest

mulig på løpende basis.

Dette forhold har Byrået prOvd å ta hensyn til under utarbeidingen av standarden. Det er så-

ledes blant annet av denne grunn at enkeltutdanningene og grupper av nær beslektede enkeltutdanninger

er spesifisert først på de to laveste trinn i klassifikasjonssystemet. På denne måten mener en å ha

oppnådd at nivå-, fagfelt- og faggruppene framstår som en grupperingsmessig overbygning, som vil være

lite påvirket av de endringer i utdanningssystemet som kan ventes. Dermed håper Byrået å ha trygget

den stabilitet over tiden som er en så viktig målsetting i arbeidet med statistiske standarder. En

regner også med at dette opplegg vil lette tilpasningen til internasjonale grupperinger.
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Ianpasningen av nye utdanningsaktiviteter og beslutninger om omplasseringer av utdannings-

aktiviteter skulle etter det foreslåtte system ikke støte på vesentlige prinsipielle vansker. Ved

spørsmål av denne art er det i fOrste rekke informasjoner om opptakskrav, varighet og fagkrets som

det stilles store krav til. Byrået vil så langt råd er ske å holde seg løpende orientert om

endringer i utdanningstilbudene. Mottatt informasjon om slike endringer vil, som tidligere nevnt,

bli bokfort i et eget kartotek over utdanningsaktiviteter, som blant annet er ment a skulle danne

basis for periodevise utarbeidinger av tilleggslister til eller ajourførte utgaver av denne

standard.
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SYSTEMATISK FORTEGNELSE OVER UTDANNINGER

0	 INGEN UTDANNING

000 Ingen utdanning

1	 UTDANNING PA FØRSKOLENIVÅ

111 Forkoleutdanning

1111 Ett-årig fOrskoleutdanning

1112 To-årig fOrskoleutdanning

112 Utdanning ved daginstitusjoner for barn

1121 Barnehageavdeling

1122 Dagheimavdeling

119 Utdanning på førskolenivå ellers

2	 UTDANNING PA BARNESKOLENIVA

211 Grunnskoleutdanning på barneskoletrinnet

212 Folkeskoleutdanning, 1-6 klasse

213 Spesialskoleutdanning på barneskoletrinnet

2131 Utdanning for døve og tunghorte

2132 Utdanning for blinde og svaksynte

2133 Utdanning for talehemmede

2134 Utdanning for evneveike

2135 Utdanning for barn og ungdom med tilpas-
ningsvansker

219 Allmennutdanning på barneskolenivå ellers

3	 UTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVÅ

31	 Allment	 fagfelt

311 Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet

3111 Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag,
med tysk

3112 Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag,
uten tysk

3113 Plan 2 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, med tysk

3114 Plan 2 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, uten tysk

3115 Plan 1 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, med tysk

3116 Plan 1 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, uten tysk

3117 Plan A i ett eller to obligatoriske
skriftlige fag

3118 Plan A i alle obligatoriske skriftlige fag

3119 Annen grunnskoleutdanning på 7.- 9. klasse-
trinn

312 Folkeskoleutdanning, 7. klasse

313 Spesialskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet

3131 Utdanning for dOve og tunghOrte

3132 Utdanning for blinde og svaksynte

3133 Utdanning for talehemmede

3134 Utdanning for evneveike

3135 Utdanning for barn og ungdom med tilpas-
ningsvansker

314 Framhaldsskoleutdanning

3141 Ett-årig kurs

3142 To-årig kurs

315 Folke høgskoleutdanning

3151 FOrsteårskurs

3151.1 Teoretisk linje (vanlig hOgskolekurs)
3151.2 Bibliotek- og litteraturlinje
3151.3 Musikklinje
3151.4 Teaterlinje
3151.5 Journalist- og samfunnslinje
3151.6 Husflid- og snekkerlinje
3151.7 Husstellinje
3151.8 Ungdomsleder- og idrettslinje
3151.9 Annen linje

316 Realskoleutdanning, 1.- 2. klasse (inkl.
1. klasse i 4-årig gymnas og 1. og 2.
klasse i 5-årig gymnas)

3161 To-språklig linje

3162 Ett-språklig linje

319 Allmennutdanning på ungdomsskolenivå ellers

32	 Humaniora og estetikk

321 Historie-, litteratur- og språkfag

322 Religionsfag

3221 Bibelskoleutdanning

3221.1 Bibelkurs
3221.2 Årskurs for forkynnere

3229 Annen utdanning i religionsfag

323 Humanistiske fag ellers

324 Reklametegning og dekorasjon

3240.2 Grunnleggende verkstedskole for
reklametegnere og dekoratorer

325 Musikkfag

326 Bildende kunst

327 Brukskunst (formgiving)

3270.3 Grunnleggende verkstedskole for
kunsthåndverkere (Suvenir og
brukskunst)

328 Teaterfag

329 Estetiske fag ellers

33 Undervisning

339 Undervisningsfag ellers

3391 Utdanning for instruktOrer til arbeidsstuer

3391.1 Husflidskole, linje for instruk-
tOrer til arbeidsstuer

3399 Annen instruktør- eller lærerutdanning

34	 Administrasjon og
Okonomi

341 Administrative fag

3411 Arbeidslederutdanning for formenn

3411.3 Kurs i arbeidsledelse innen fiske-
tilvirking

3419 Annen utdanning i administrative fag
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342 Kontor- og handelsfag, generet

3421 Handelsskoleutdanning

3421.1 Halv-årig handelsskolekurs
(minstekravene for
handelsfagproven)

3421.2 Ett-årig handelsskolekurs

3429 Annen utdanning i kontor- og handelsfag
generelt

343 Kontorfag

3431 Kontorlærlingutdanning

3431.1 Grunnleggende yrkesutdanning for
kontorarbeid (yrkesskole for
handel og Kontor, kontorlinje)

3432 Regnskapsutdanning

3432.1 RegnskapsfOrerkurs ved land-
bruksskole

3433 Stenograf- og sekretærutdanning

3434 Maskinskriverutdanning

3435 DatamaskinoperatOrutdanning

3438 Spesialutdanning for offentlig ansatte
kontorfunksjonærer

3439 Annen utdanning i kontorarbeid

3439.1 Sanitetsforeningens Trenings-
institutt, kontortrenings-
avdeling

344 Handelsfag

3441 Handelslærlingutdanning

3441.1 Grunnleggende yrkesutdanning for
handelsarbeid (yrkesskole for
handel og kontor, handelslinje)

3444 ButikkekspeditOrutdanning

3444.1 Butikkfagkurs (voksenkurs ved
Moss handelsskole)

3449 Annen utdanning i handelsarbeid

349 Merkantile fag ellers

3491 Utdanning i samvirkespOrsmål

3491.1 Samvirkekurs ved landbruksskole

3499 Annen utdanning i merkantile fag

35	 Industri,	 håndverk og
teknikk

351 Tekstil-, som- og lervare fag

3511 Utdanning i vevning

3511.1 Halv-årskurs i vevning ved husflids-
skole eller annen yrkesskole

3511.2 Årskurs i vevning ved husflidsskole
eller annen yrkesskole (grunn -

leggende verkstedskole, blinde-
skole m.v.)

3512 Annen utdanning i tekstilarbeid

3513 Utdanning i konfeksjonssOm

3513.1 Halv-årlig verkstedskole for
konfeksjonssyere

3513.2 Grunnleggende verkstedskole for
konfeksjonssyere

3514 Utdanning i kjole-, drakt- og linsOm

3514.1 Halv-årig verkstedskole for kjole-
og drakt syere

3514.2 Grunnleggende verkstedskole for
kjole- og draktsyere (inkl. års-
kurs i kjole- og draktsOm ved
husflidsskole)

3514.4 Halv-årig verkstedskole for lin- og
kjolesOm

3514.5 Grunnleggende verkstedskole for lin-
og kjolesøm

3516 MObeltapetsererutdanning

3516.2 Grunnleggende verkstedskole for
mObeltapetserere

3516.4 MObeltapetsererutdanaing ved Blinde-
skolen, 1.årskurs

3517 Annen utdanning i tilskjæring og sm

3517.1 Halv-årig verkstedskole i sømfag
3517.2 Grunnleggende verkstedskole i sømfag
3517.3 Halv-årskurs i sm ved husflidsskole
3517.4 Arskurs i som ved husflidsskole
3517.5 Arskurs i forming ved husflidsskole

3518 Utdanning i skotOyarbeid

3518.2 Grunnleggende verkstedskole for
nåtlere

3518.4 Kurs for skoreparatører

3519 Annen utdanning i lærvarearbeid

352 Finmekaniske fag

3521 Urmakerutdanning

3521.2 Grunnleggende verkstedskole for
urmakere

3522 Tannteknikerutdanning

3522.2 Grunnleggende verkstedskole for
tannteknikere

3523 Gullsmedutdanning

3523.2 Grunnleggende verkstedskole for
gullsmeder

3524 Ins trumentmekanikerutdanning

3524.2 Grunnleggende verkstedskole for
instrumentmekanikere

3529 Annen utdanning i finmekaniske fag

353 Mekaniske fag ellers
3531 Bilmekanikerutdanning

3531.2 Grunnleggende verkstedskole for
bilopprettere

3531.6 Kurs i bilteknikk ved Sivilopplæringen
for forsvaret

3532 Flymekanikerutdanning

3532.2 Grunnleggende verkstedskole for fly-
mekanikere

3533 Landbruksmekanikkutdanning

3533.1 Halv-årig verksted- og maskinkurs ved
jordbruksskole

3533.2 Årskurs i verksted- og maskinarbeid
ved jordbruksskole

3534 Verkstedmekanikerutdanning

3534.2 Grunnleggende verkstedskole for
produksjonsmekanikere

3539 Annen utdanning i mekaniske fag

3539.2 Grunnleggende verkstedskole i red-
skaps- og maskinstell

3539.3 Grunnleggende verkstedskole for
motormekanikere

3539.6 Maskinlinje ved Blindeskolen

354 Jern- og metallfag ellers

3541 Utdanning i stoperiarbeid

3541.1 Halv-årig verkstedskole for formere

3542 Annen utdanning i smelteverk- og metallverk-
arbeid
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3543 Utdanning i blikkslager- og annet tynnplate-
arbeid

3543.2 Grunnleggende verkstedskole for
kopper- og blikkslagere

3543.3 Grunnleggende verkstedskole for
tynnplatearbeidere

3544 ROrleggerutdanning

3544.2 Grunnleggende verkstedskole for
rørleggere

3545 Utdanning i skipsbyggingsarbeid

3545.2 Grunnleggende verkstedskole for
skipsbyggere

3546 Utdanning i annet plate-, sveise- og
stålkonstruksjonsarbeid

3546.1 Halv-årig verkstedskole for
sveisere

3546.2 Grunnleggende verkstedskole for
smeder og sveisere

3546.3 Grunnleggende verkstedskole for
smeder og mekanikere

3546.4 Grunnleggende verkstedskole for
sveisere

3546.5 Grunnleggende verkstedskole for
plate-, sveise- og stålkon-
struksjonsarbeidere

3546.8 Kortere sveisekurs

3549 Annen utdanning i jern- og metallarbeid

3549.1 Halv-årig verkstedskole for jern-
og metallarbeidere

3549.2 Grunnleggende verkstedskole for
jern- og metallarbeidere

3549.3 Grunnleggende verkstedskole i
monteringsarbeid

3549.6 Husflidskole, kurs i jern- og
metallarbeid

3549.7 Moa arbeidsheim, monterings-
avdelingen, 1.årskurs

355 Elektrofag

3551 Elektrikerutdanning, sterkstrOm

3551.2 Grunnleggende verkstedskole for
sterkstrOmselektrikere

3552 Utdanning for kraftstasjonsbetjening
(elektromaskinister)

3553 Skipselektrikerutdanning

3553.1 Maskinistskole, kurs for skips-
elektrikere

3554 Annen utdanning i sterkstromsarbeid

3555 Elektrikerutdanning, svakstrOm

3555.2 Grunnleggende verkstedskole for
svakstromselektrikere

3556 Teleteknisk utdanning

3556.1 Telegrafskolen, montOrkurs

3557 Radio- og fjernsynteknisk utdanning

3557.5 Kurs i radioteknikk, sivilopp-
læringen

3557.6 Kurs i fjernsynsteknikk, sivil-
opplæringen

3557.7 Kurs i radio- og fjernsynsteknikk,
sivilopplæringen

3559 Annen utdanning i svakstrOmsarbeid

3559.1 Grunnleggende verkstedskole i
elektroteknikk

356 Trearbeids-, bygge- og anleggsfag

3561 TOmrerutdanning

3561.2 Grunnleggende verkstedskole for
tOmrere og bygningssnekkere

3561.3 Grunnleggende verkstedskole for
båtbyggere

35G2 Mobelsnekkerutdanning

3562.2 Grunnleggende verkstedskole for
mObelsnekkere

3563 Industrisnekkerutdanning

3563.1 Halv-årig verkstedskole for bygg-
snekkere

3563.2 Grunnleggende verkstedskole for bygg-
snekkere

3563.3 Grunnleggende verkstedskole for
maskinsnekkere

3563.4 Grunnleggende verkstedskole for
modellsnekkere

3564 Annen utdanning i snekker- og trearbeidsfag

3564.1 Halv-årig verkstedskole i trearbeid
(felles grunnopplæring i snekker-
fag)

3564.2 Grunnleggende verkstedskole i tre-
arbeid (felles grunnopplæring i
snekkerfag)

3564.3 Halv-årskurs i trearbeid ved hus-
flidskole

3564.4 Arskurs i trearbeid ved spesialskole,
attforingsskole, husflidsskole o.l.

3564.7 Kurs i korgmakeri ved Blindeskolen,
1.årskurs

3565 Maler- og bygningstapetsererutdanning (inkl.
lakkererutdanning)

3565.1 Halv-årig verkstedskole for malere
3565.2 Grunnleggende verkstedskole for

malere
3565.5 Kurs for industrilakkerere ved

yrkesskole for vanføre

3566 Utdanning i glassmesterarbeid

3567 Murerutdanning (inkl. utdanning i jern-
binder- og betongstOperarbeid)

3567.1 Halv-årig verkstedskole i forskaling,
jernbinding og betongstOping

3567.2 Grunnleggende verkstedskole for
murere

3567.3 Grunnleggende verkstedskole i for-
skaling, jernbinding og betong-
stOping

3568 Annen utdanning i byggefag

3568.2 Grunnleggende verkstedskole for
bygningsarbeidere

3569 Annen utdanning i anleggsfag (inkl. ut-
danning i gruvefag)

357 Grafiske fag

3571 Boktrykkerutdanning (settere og trykkere)

3571.1 Halv-årig verkstedskole for settere
og trykkere

3571.2 Grunnleggende verkstedskole for
settere og trykkere

3572 Bokbinderutdanning

3579 Annen grafisk utdanning

358 NceringemiddeLfag

3581 Baker- og konditorutdanning

3581.2 Grunnleggende verkstedskole for
bakere og konditorer

3582 POlsemaker- og slakterutdanning

3582.2 Grunnleggende verkstedskole for
POlsemakere og slaktere

3584 Utdanning i fiskeforedling

3584.1 Statens Lærebruk, linje for fiske-
tilvirking og fiskeindustri

3584.2 Statens Lærebruk, linje for tran,
fiskeolje og feirstoffer

3589 Annen utdanning i næringsmiddelfag
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359 Industrielle, håndverksmessige og tekniske
fag ellers

3591 Laborantutdanning

3591.2 Grunnleggende verkstedskole for
laboranter (kjemikere)

3593 Utdanning i teknisk tegning

3593.2 Grunnleggende verkstedskole for
tegneassistenter

3594 Kjøleteknisk utdanning

3594.1 Statens kjølemaskinistskole,
kjølemaskinistlinje

3599 Utdanning i andre industri-, håndverks-
og tekniske fag

3599.1 Halv-årskurs i håndverk ved
landbruksskole

3599.2 Arskurs i tre- og metallarbeid ved
landbruksskole

3599.4 Formingskurs ved Blindeskolen
3599.5 Kurs i pianostemming og - repara-

sjon ved Blindeskolen,l.årskurs
3599.8 Lærlingeskole (teknisk aftenskole)

36	 Samferdsel

361 Maritime navigasjonsfag

3612 Styrmannsutdanning

3612.1 Kystskipperkurs av 2. klasse

3619 Annen utdanning i maritime navigasjonsfag

362 Maritime maskinistfag

3622 Maskinistutdanning

3622.1 Kurs for maskinisteksamen av
2. klasse

3623 Maskinistaspirantutdanning

3623.1 Maskinistskole, grunnleggende
skipsmaskinistaspirantkurs

3623.3 Grunnleggende verkstedskole for
skipsmaskinistaspiranter

3629 Annen utdanning i maritime maskinistfag

3629.1 Fiskefagskole, motorpasserlinje

363 Sjøfartsfag ellers

3631 Utdanning for dekksmannskap

3631.1 Kurs for fOrstereisgutter,
dekkslinje

3632 Utdanning for maskinmannskap

3632.1 Kurs for fOrstereisgutter,
maskinlinje

3639 Annen maritim utdanning

364 Lufttrafikkfag

365 Vegtrafikkfag

3651 SjAfOrutdanning

3659 Annen utdanning i vegtrafikk

366 Jernbanetrafikkfag

3661 LokomotivfOrerutdanning

3661.1 Jernbaneskolen, fyrbOterkurs

3664 Stasjonsbetjentutdanning (ytre stasjons-
tjeneste)

3665 Banetjenesteutdanning

3665.1 Jernbaneskolen, banevokterkurs

3669 Annen utdanning i jernbanetrafikkfag

367 Postale fag

3671 PostekspeditOrutdanning

3671.1 Postskolen, videregående kurs for
poståpnere

3672 Postdistribusjonsutdanning

3672.1 Postskolen, postpakkmesterkurs

3679 Annen utdanning i postale fag

368 Telekommunikasjons fag
3681 Telegrafistutdanning

3682 Telegraf- og telefonekspeditOrutdanning

3682.4 Telefonikurs ved Blindeskolen

3689 Annen utdanning i telekammunikasjonsfag

369 Transport- og kommunikasjonsfag ellers

37	 Helsevern

371 Sykepleiefag

3711 Hjelpepleierutdanning

3711.1 Hjelpepleierskole

3719 Annen sykepleieutdanning

373 Barnepleie fag
3731 Barnepleierutdanning

3731.1 Halv-årskurs i barsel- og barnepleie

3739 Annen utdanning i barnepleiefag

379 Helsevernfag ellers

38	 Jordbruk,	 skogbruk og
fiske

381 Jordbruksfag

3811 Lærlingutdanning i jordbruk og husdyrstell
(praktisk kurs)

3811.1 Halv-årskurs i jordbruk, hagebruk og
husdyrbruk (allsidig lærlingkurs
eller praktisk kurs i jordbruk)

3811.2 Halv-årskurs i husdyrbruk (lærling-
kurs i husdyrbruk)

3811.3 Halv-årskurs i fjOrfestell (lærling-
kurs i fjOrfestell)

3811.5 Arskurs i jordbruk, hagebruk og hus-
dyrbruk (lærling- eller praktisk
kurs)

3811.6 Arskurs i husdyrbruk (lærling-
eller praktisk kurs)

3811.7 Arskurs i fjOrfestell (lærlingkurs)

3815 ROkterutdanning (kurs i husdyrhold)

3815.2 Halv-årskurs i husdyrbruk
(rOkterkurs)

3815.3 ROktervikarskole
3815.4 Ett-årig spesialkurs i fjorfehold

3819 Annen jordbruksutdanning

3819.1 Halv-årig teorikurs ved landbruks-
skole

382 Gartneri- og hagebruks fag
3821 Lærlingutdanning i gartneri og hagebruk

(praktisk kurs)

3821.1 Halv-årig lærlingkurs i hagebruk og
gartneri

3821.2 Ett-årig lærlingkurs i hagebruk og
gartneri

3821.3 Halvannet-årig lærlingskole i hage-
bruk og gartneri

3829 Annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag
3829.1 Kurs i blomsterbinding
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383 Skogbruksfag

3831 Lærlingutdanning i skogbruk (praktisk
skogbrukskurs)

3831.1 Halv-årig praktisk skogbrukskurs
3831.2 Ett-årig praktisk skogbrukskurs
3831.3 Ett-årig grunnkurs ved yrkesskole

i skogbruk

3839 Annen skogbruksutdanning

3839.1 Skogsarbeiderkurs ved yrkesskolen
for skogsarbeidere

385 Fiskefag

3851 Fiskeskipperutdanning

3851.1 Yrkesskole for fiskere, naviga-
sjonslinje

3851.2 Fiskerfagskole, fiskeskipperlinje
3859 Annen utdanning i fiske- og fangstarbeid

39	 Tjenesteyting og forsvar

391 Husstellfag

3911 Husmorskoleutdanning

3911.1 Halv-årig husstellkurs
3911.2 Ett-årig husstellkurs

3912 Husmorvikar- og hjemmehjelperutdanning

3912.1 Halv-årig husmorvikarkurs

3919 Annen husstellutdanning

3919.1 Kurs i matstell og håndarbeid ved
folkeshOgskole

3919.2 Husstellkurs ved spesialskole
3919.3 Ett-årig kurs i husstell og sm

ved husflidsskole

392 Hotell- og restaurantfag

3921 Stuertutdanning

3921.1 Halv-årig verkstedskole for fiske-
båtstuerter

3921.3 Fiskerfagskole, fiskebåtstuertlinje

3922 Kokkutdanning

3922.1 Ett-årig kokkskole
3922.2 Hotellfagskole, 4 mndrs. kokk-kurs
3922.3 Fiskerfagskole, kokklinje
3922.4 Halv-årig verkstedskole for kokker

og servitOrer
3922.5 Grunnleggende verkstedskole for

kokker og servitorer

3923 ServitOrutdanning

3923.1 Hotellfagskole, 4 mndrs.
serveringskurs

3924 Traf ikkvertinneutdanning

3924.1 Halv-årig verkstedskole for fly-
og turistvertinner

3925 Hotell- og restaurantlederutdanning

3929 Annen utdanning i hotell- og restaurant-
fag

3929.1 Kurs for fOrstereisgutter,
bysselinje

393 Hygiene- og skjonnhetspleiefag

3931 DamefrisOrutdanning

3931.2 Grunnleggende verkstedskole for
damefrisører

3932 HerrefrisOrutdanning

3932.2 Grunnleggende verkstedskole for
frisOrer

3939 Annen utdanning i hygiene og skjOnnhetspleie
3939.1 Vaskekurs ved spesialskole

394 Vaktmester- og rengjOringsfag

395 Fotograffag

3950.2 Grunnleggende verkstedskole for
fotografer

397 Sivile overvåkings- og tryggings fag

398 Militere fag

399 Andre fag

4	 UTDANNING PA GYMNASNIVÅ

41	 Allment fagfelt

411 Utvidet grunnskoleutdanning (10. frivillige
skoleår)

4111 Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag,
med tysk

4119 Annet plan- og fagvalg

414 Gymnasutdanning

4141 Engelsklinje

4141.1 Vanlig
4141.2 Med fransk skriftlig
4141.3 Med spansk
4141.4 Med utvidet tysk
4141.5 Med russisk
4141.6 Med fysikk
4141.7 Med musikk
4141.8 Med kunsthistorie
4141.9 Med dramatikk

4142 Norrønlinje

4142.1 Vanlig
4142.2 Med utvidet gamalnorsk

4143 Latinlinje

4143.1 Vanlig
4143.2 Med gresk
4143.3 Med fransk

4144 økonomisk gymnas

4146 Reallinje

4146.1 Vanlig
4146.2 Med russisk
4146.3 Med utvidet kjemi

4147 Naturfaglinje

4149 Annen linje

415 FolkehOgskoleutdanning

4152 Andreårskurs

4152.1 Teoretisk linje (vanlig andreårskurs)
4152.2 Bibliotek- og litteraturlinje
4152.3 Musikklinje
4152.4 Teaterlinje
4152.5 Journalist- og samfunnslinje
4152.6 Husflid- og snekkerlinje
4152.7 Husstellinje
4152.8 Ungdomsleder- og idrettslinje
4152.9 Annen linje

4153 Videregående kurs

416 Realskoleutdanning, 3. klasse

4161 To-språklig linje

4162 Ett-språklig linje

419 Allmennutdanning på gymnasnivå ellers

4191 Forkurs for teknisk skole

4192 Forkurs for IdrettshOgskolen

4193 Forkurs for Landbrukshøgskolen

4199 Annen allmennutdanning på gymnasnivå
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42 	 Humaniora og estetikk

421 Historie-, litteratur- og språkfag

422 Religionsfag

4226 Misjonær- og predikantutdanning

4226,1 Teologisk seminar for utdanning av
pastorer og misjonærer,
1.- 2. klasse

423 Humanistiske fag ellers

424 Reklametegning og dekorasjon

4240.3 Videregående verkstedskole for
reklametegnere og dekoratOrer

4240.5 Håndverks- og kunstindustri-
skole, to-årig reklamekurs

425 Musikkfag

4251 Organistutdanning

4251.1 Kurs for organisteksamenav
lavere grad

4251.2 Kurs for organisteksamen av
mellomgrad

4251.3 Kurs for organisteksamen av
hOgre grad

4252 Orkestermusikerutdanning

4252.2 Kurs ved musikkonservatoriene
for orkestermusikere

4253 Dirigentutdanning

4253.2 Kurs ved musikkonservatoriene
for kor- og orkester-
dirigenter

4259 Annen musikkutdanning

426 Bildende kunst

4261 Maler- og grafikerutdanning

4261.1 Håndverk- og kunstindustriskole,
linje for dekorativ kunst
(glassmaleri og mosaikk)

4262 Billedhoggerutdanning

4263 Bokkunstnerutdanning

4263.1 Håndverks- og kunstindustri-
skole, linje for bok og bind

4269 Annen utdanning i bildende kunst

427 Brukskunst (formgiving)

4271 Keramikerutdanning

4271.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for keramikk

4272 MObel- og innredningsarkitektutdanning

4272.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for mObler og innred-
nings arkitektur

4273 Metalldesignerutdanning

4273.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for metall

4274 Tekstilkunstnerutdanning

4274.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for tekstil

4275 Mote- og kostymetegnerutdanning

4275.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for mote- og kostymetegning

4279 Annen utdanning i brukskunst

428 Teaterfag

4281 Skuespillerutdanning

4281.1 Statens teaterskole, linje for
skuespillere

4282 Opera- og konsertsangerutdanning

4282.1 Statens teaterskole, linje for
operasangere

4283 Danserutdanning

4283.1 Ballettinstituttet, to-årig kurs

4289 Annen utdanning i teaterfag

429 Estetiske fag ellers

4290.1 Begynnerkurs ved håndverks- og
kunstindustriskole

43 	 Undervisning

431 Barnehagelarerutdanning

4312 Utdanning av lærere for musikalsk barnehage

4312.1 Ett-årig kurs

4319 Annen barnehagelærerutdanning

432 KlasselErerutdanning

4321 Alminnelig lærerskoleutdanning

4321.1 Fire-årig linje, 1.- 2. klasse

4329 Annen utdanning for klasselærere

433 Faglærerutdanning

4338 Lærerutdanning i busstell-, hotell- og
restaurantfag

4338.1 Stuertskole, lærerlinje

4339 Annen faglærerutdanning

4339.1 Kurs for yrkeslærere i stilling

436 Musikk- og sanglererutdanning

4361 Musikklærerutdanning

4361.2 Skolemusikklærerutdanning
4361.3 Pianolærerutdanning, grunnkurs
4361.4 Pianolmrerutdanning, hOyere kurs
4361.5 Musikkhererutdanning i stryke-

og blåseinstrumenter
4361.9 Annen musikklærerutdanning

4362 Sanglærerutdanning

4362.1 Skolesanglærerutdanning

439 Undervisningsfag ellers

4393 Danselærerutdanning

4393.1 Kurs for danselærere

4395 SjåfOrlærerutdanning

4395.1 Ett-årig sjåfOrlærerskole

4399 Annen lærerutdanning

44 	 Administrasjon og
Okonomi

441 Administrative fag

4411 Arbeidslederutdanning for formenn

4411.1 Kurs for arbeidsledere i verksteds-
industrien (Formannsskolen,
Kongsberg)

4411.2 Kurs for arbeidsledere i treindustri-
en (Lederskolen for treindustrien)
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4411.3 Kurs for arbeidsledere innen grafiske
fag (Oslo elementmrtekniske skole)

4411.4 Kurs for arbeidsledere innen håndverk
og industri (Bedriftslederskoler
for håndverk og den mindre industri)

4411.6 Kurs for arbeidsledere i andre fag
(Oslo elementærtekniske skole)

4419 Annen utdanning i administrative fag

442 Kontor- og handelsfag, generelt

4421 Handelsskoleutdanning

4422 Handelsgymnasutdanning

4422.1 To-årig handelsgymnas

4423 Bedriftsøkonomisk utdanning

4423.1 Bedriftsøkonomisk eksamen, to-årig
deltidskurs ved BedriftsOkonamisk
Institutt

4429 Annen generell handels- og kontorutdanning

443 Kontorfag

4431 Kontorlærlingutdanning

4431.2 Videregående yrkesutdanning for
kontorarbeid (yrkesskole for
handel og kontor, videregående
kurs på kontorlinjen)

4432 Regnskapsutdanning

4433 Stenograf- og sekretærutdanning

4435 Datamaskinoperatørutdanning

4437 Spesialutdanning for privatansatte kontor-
funksjonærer

4437.1 Bankakademiet, 1. avdeling
4437.2 Bankakademiet, 2. avdeling

4438 Spesialutdanning for offentlig ansatte
kontorfunksjonærer

4438.1 Arkivlederutdanning
4438.2 Kontorelevutdanning for nyansatte

i staten
4438.3 Ett-årig saksbehandlerkurs
4438.4 Byråskolen, kurs III

4439 Annen utdanning i kontorarbeid

444 Handelsfag

4441 Handelslærlingutdanning

4441.2 Videregående yrkesutdanning for han-
delsarbeid (yrkesskole for handel
og kontor, videregående kurs på
handelslinjen)

4442 Utdanning for salgsrepresentanter og
akkvisitOrer

4443 MarkedsfOringsutdanning

4443.1 Grunnkurs i markedsføring
4443.2 Fagkurs i markedsføring

4449 Annen utdanning i handelsarbeid

449 Merkantile fag ellers

45	 Industri,	 håndverk og
teknikk

451 Tekstil-, som- og Gervarefag

4511 Utdanning i veving

4511.1 Kurs i billedvev (Statens lærerskole
i forming)

4512 Annen utdanning i tekstilarbeid

4512.5 FagprOve for reipslagere

4513 Utdanning i konfeksjonssOm

4513.3 Videregående verkstedskole for
konfeksjonssyere

4513.5 Videregående verkstedskole for
modellOrassistenter

4514 Utdanning i kjole- og draktsOm

4514.3 Videregående verkstedskole for
kjole- og draktsyere (inkl.
videregående kurs i kjole- og
draktsOm ved husflidsskole)

4514.4 Fullstendig verkstedskole for kjole-
og draktsyere

4514.5 FagprOve for kjole- og draktsyere

4515 Skredderutdanning

4515.3 Videregående verkstedskole for
skreddere

4515.4 Fullstendig verkstedskole for
skreddere

4515.5 FagprOve for skreddere

4516 Mobeltapetsererutdanning

4516.5 FagprOve for møbeltapetserere
4516.6 MObeltapetsererutdanning ved Blinde-

skolen, 2.årskurs

4517 Annen utdanning i tilskjæring og søm

4517.5 FagprOve for modister
4517.6 FagprOve for seilmakere
4517.7 FagprOve for buntmakere

4518 Utdanning i skotOyarbeid

4518.4 Fullstendig verkstedskole for sko-
makere

4518.5 Fagprøve for skomakere

4519 Annen utdanning i lærvarearbeid

4519.5 FagprOve for saImakere
4519.6 Fagprøve for hanskemakere

452 Finmekaniske fag

4521 Urmakerutdanning

4521.4 Fullstendig verkstedskole for
urmakere

4521.5 FagprOve for urmakere
4521.6 Elementærteknisk skole, kurs for

urmakere

4522 Tannteknikerutdanning

4522.3 Videregående verkstedskole for
tannteknikere

4522.5 FagprOve for tannteknikere

4523 Gullsmedutdanning

4523.5 FagprOve for gullsmeder, sOlv-
siselører m.v.

4524 Ins trumentmekanikerutdanning

4524.5 FagprOve for instrumentmakere

4525 GravOrutdanning

4525.5 FagprOve for gravOrer

4529 Annen utdanning i finmekaniske fag

453 Mekaniske fag ellers

4531 Bilmekanikerutdanning

4531.3 Videregående verkstedskole for
bilmekanikere

4531.4 Fullstendig verkstedskole for
bilmekanikere

4531.5 FagprOve for bilmekanikere
4531.6 Elementærteknisk skole, linje for

bilteknikk
4531.7 Teknisk fagskole, linje for bil- og

motorteknikk
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4549 Annen utdanning i jern- og metallarbeid

4549.6 FagprOve for børsemakere
4549.7 Moa arbeidsheim, monteringsavdeling-

en, 2.årskurs
4549.8 Teknisk skole, tre-årig linje for

metallurgi, 1.- 2. klasse

455 Elektrofag

4551 Elektrikerutdanning, sterkstrOm

4551.3 Videregående verkstedskole for sterk-
strOmselektrikere

4551.4 Fullstendig verkstedskole for elek-
trikere, sterkstrom

4551.5 Fagprøve for elektromontOrer
4551.6 FagprOve for heisemontOrer
4551.7 Fagprøve for elektrisitetsverks-

montører

4552 Utdanning for kraftstasjonsbetjening
(elektromaskinister)

4552.3 Videregående verkstedskole for
kraftstasjonsbetjening

4553 Skipselektrikerutdanning

4554 Annen utdanning i sterkstromsarbeld

4554.6 Elementærteknisk skole, linje for
sterkstrOmsteknikk

4554.7 Teknisk skole, tre-årig linje for
sterkstromsteknikk, 1.- 2. skoleår

4554.8 Teknisk skole, to-årig linje for
sterkstrosteknikk, 1. skoleir

4555 Elektrikerutdanning, svakstrøm

4555.3 Videregående verkstedskole for svak-
strOmselektrikere

4555.5 FagprOve for svakstrOmsmontorer

4556 Teleteknisk utdanning

4556.2 Telegrafskolen, automatteknikerkurs
4556.3 Telegrafskolen, høyere kurs

4557 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning

4557.3 Videregående verkstedskole for
radio- og TV-montorer

4557.7 Teknisk skole, tre-årig linje for
radioteknikk, 1.- 2. skoleår

4557.8 Teknisk skole, to-årig linje for
radioteknikk, 1. skoleår

4558- Annen utdanning i
4559	

svakstromsarbeid

4558.3 Videregående verkstedskole for servo/
elektronikk

4558.6 Elementærteknisk skole, linje for
svakstromsteknikk

4558.7 Teknisk fagskole, linje for
elektronikk

4558.8 Teknisk fagskole, tilleggskurs i
elektronikk

4559.1 Teknisk skole, tre-årig linje for
svakstrOmsteknikk, 1.- 2. skoleår

4559.2 Teknisk skole, to-årig linje for
svakstromsteknikk, 1. skoleår

4559.3 Teknisk skole, tre-årig linje for
automatiserings-(regulerings- ) -

teknikk, 1.- 2. skoleår
4559.4 Teknisk skole, to-årig linje for

autamatiserings-(regulerings - ) -

teknikk, 1. skoleår

456 Trearbeids -, bygge- og anteggs fag

4561 TOmrerutdanning

4561.3 Videregående verkstedskole for
tomrere og bygningssnekkere

4561.4 Fullstendig verkstedskole for
tomrere og bygningssnekkere

4561.5 FagprOve for tOmrere

4532 Flymekanikerutdanning

4532.3 Videregående verkstedskole for
flymekanikere

4532.5 FagprOve for flymekanikere

4533 Landbruksmekanikerutdanning

4533.3 Videregående verkstedskole for
landbruksmekanikere

4533.4 Fullstendig verkstedskole for
landbruksmekanikere

4534 Verks tedmekanikerutdanning

4534.3 Videregående verkstedskole for
verktøy- og stansemakere

4534.4 Videregående verkstedskole for
maskinarbeidere

4534.5 Videregående verkstedskole for
industrimekanikere

4534.6 Fullstendig verkstedskole for
verktøy- og stansemakere

4534.7 Fullstendig verkstedskole for
maskinarbeidere

4534.8 FagprOve for verkstedmekanikere

4538-
4539

Annen utdanning i mekaniske fag

4538.3 Videregående verkstedskole for
motormekanikere

4538.6 Elementærteknisk skole, linje
for maskinteknikk

4538.7 Teknisk fagskole, linje for
maskinteknikk

4539.1 Teknisk skole, tre-årig linje for
maskinteknikk, 1.- 2. skoleår

4539.2 Teknisk skole, to-årig linje for
maskinteknikk, I. skoleår

4539.4 Teknisk skole, tre-årig linje for
motorteknikk, 1.- 2. skoleår

4539.5 Teknisk skole, to-årig linje for
motorteknikk, 1. skoleår

454 Jern- og metallfag ellers

4541 Utdanning i stOperiarbeid

4542 Annen utdanning i smelteverk- og metall-
verkarbeid

4543 Utdanning i blikkslager- og annet tynn-
platearbeid

4543.5 FagprOve for hjul- og karosserimakere
4543.6 FagprOve for kopper- og blikkslagere

4544 Rørleggerutdanning

4544.3 Videregående verkstedskole for rør-
leggere

4544.5 FagprOve for rørleggere
4544.6 Elementærteknisk skole, linje for

VVS-teknikk
4544.7 Teknisk skole, tre-årig linje for

VVS-teknikk, 1.- 2. skoleår
4544.8 Teknisk skole, to-årig linje for

VVS-teknikk, 1. skoleår

4545 Utdanning i skipsbyggingsarbeid

4545.3 Videregående verkstedskole for skips-
byggere

4545.6 Elementærteknisk skole, linje for maskin-
teknikk og skipsbygging

4545.7 Teknisk skole, tre-årig linje for skips-
teknikk, 1.- 2. skoleår

4545.8 Teknisk skole, to-årig linje for skips-
teknikk, 1. skoleår

4546 Utdanning i annet plate-, sveise- og stålkon-
struksjonsarbeid

4546.6 FagprOve for smeder
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4562 MObelsnekkerutdanning

4562.3 Videregående verkstedskole for
mObelsnekkere

4562.4 Fullstendig verkstedskole for
mObelsnekkere

4562.5 Fagprove for treskjærere

4563 Indus trisnekkerutdanning

4563.3 Videregående verkstedskole for
maskinsnekkere og byggsnekkere

4563.4 Fullstendig verkstedskole for maskin-
snekkere og byggsnekkere

4563.5 Fagprove for industrisnekkere
4563.6 Fagprove for tredreiere

4564 Annen utdanning i snekker- og tre-
arbeidsfag

4564.6 Norges Trelastskole, ett-årig kurs
i trelastteknikk

4564.7 Kurs i korgmakeri ved Blindeskolen,
2.årskurs

4565 Maler- og bygningstapetsererutdanning
(inkl. lakkererutdanning)

4565.4 Fullstendig verkstedskole for malere
4565.5 FagprOve for malere
4565.6 FagprOve for bygningstapetserere
4565.7 Fagprøve for bil- og vognlakkerere

4566 Utdanning i glassmesterarbeid

4566.5 FagprOve for glassmestere

4567 Murerutdanning

4567.3 Videregående verkstedskole for murere
4567.4 Fullstendig verkstedskole for murere
4567.5 FagprOve for murere
4567.6 Fagprøve for gipsmakere

4568 Annen utdanning i byggefag

4568.3 Videregående verkstedskole for
bygningsarbeidere

4568.5 Fagprove for isolatOrer
4568.6 Elementærteknisk skole, linje for

husbyggingsteknikk
4568.7 Teknisk fagskole, linje for tre- og

husbyggingsteknikk
4568.8 Teknisk skole, tre-årig linje for

husbyggingsteknikk, 1.- 2. skoleår
4568.9 Teknisk skole, to-årig linje for

husbyggingsteknikk, 1. skoleår

4569 Annen utdanning i anleggsfag

4569.4 Elementærteknisk skole, linje for
anleggsteknikk

4569.5 Elementærteknisk skole, tilleggskurs
ved anleggslinjen (vegoppsynsmenn)

4569.6 Statens bergskole, linje for gruve
og anlegg

4569.7 Statens bergskole, linje for oppredning
4569.8 Teknisk skole, tre-årig linje for

anleggsteknikk, 1.- 2. skoleår
4569.9 Teknisk skole, to-årig linje for

anleggsteknikk, 1. skoleår

457 Grafiske fag

4571 Boktrykkerutdanning

4571.5 FagprOve for settere
4571.6 FagprOve for reproduksjonsarbeidere

(litografer, reprodusorer,
kjemigrafer m.v.)

4571.7 Fagprove for trykkere

4572 Bokbinderutdanning

4572.5 FagprOve for bokbindere

4579 Annen grafisk utdanning

458 Neringsmiddelfag

4581 Baker- og konditorutdanning

4581.5 Fagprove for bakere
4581.6 Fagprøve for konditorer

4582 Polsemaker- og slakterutdanning

4582.5 Fagprøve for slaktere
4582.6 FagprOve for pOlsemakere

4583 Meieriutdanning

4583.1 Meieriskole, kurs for meiersker
4583.2 Meieriskole, linje for meieri-

teknikere

4584 Utdanning i fiskeforedling

4585 Utdanning i konserveringsarbeid

4585.1 Norges hermetikkfagskole

4589 Annen utdanning i næringsmiddelfag

459 Industrielle, håndverksmessige og tekniske
fag ellers

4591 Laborant- og kjemiteknisk utdanning

4591.3 Kurs for laboratorieteknikere til
medisinske laboratorier

4591.4 Statens bergskole, linje for
laboranter

4591.5 Teknisk skole, tre-årig linje for
kjemi-teknikk, 1.- 2. skoleår

4591.6 Teknisk skole, to-årig linje for
kjemi-teknikk, 1. skoleår

4591.7 Teknisk skole, tre-årig linje for
tekstilkjemi-teknikk, 1.- 2. skoleår

4591.8 Teknisk skole, to-årig linje for
tekstilkjemi-teknikk, 1. skoleår

4592 Driftsteknisk utdanning

4592.1 Kurs for tekniske assistenter ved
verkstedskole

4592.2 Elementærteknisk skole, kurs for
tekniske assistenter

4592.3 Elementærteknisk skole, linje for
driftsteknikk

4592.4 Teknisk skole, tre-årig linje for
driftsteknikk, 1. - 2. skoleår

4592.5 Teknisk skole, to-årig linje for
driftsteknikk, 1. skoleår

4593 Utdanning i teknisk tegning

4593.6 Elementærteknisk skole, kurs for
tegneassistenter

4594 KjOleteknisk utdanning

4595 Oppmålings- og jordskifteutdanning

4595.3 Videregående verkstedskole for male-
og reguleringsteknikere

4595.7 Jordskiftekurs ved landbruksskole

4599 Annen utdanning i industri-, håndverks- og
tekniske fag

4599.3 Videregående verkstedskole for tre-
foredlingsarbeidere

4599.5 Kurs i pianostemming og -reparasjon
ved Blindeskolen, 2.årskurs

4599.6 FagprOve for steinhoggere
4599.7 FagprOve for glasslipere og speil-

beleggere

46 	 Samferdsel

461 Maritime navigasionsfag

4611 SkipsfOrerutdanning

4611.1 SkipsfOrerskurs
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4612 Styrmannsutdanning

4612.2 Kystskipperkurs av 1. klasse
4612.3 Styrmannskurs av 2. klasse
4612.4 Styrmannskurs av 1. klasse

4619 Annen utdanning i maritime navigasjonsfag

462 Maritime maskinistfag

4621 Maskinsjefsutdanning

4621.1 Kurs for maskinsjefeksamen
4621.2 Høyere maskinsjefkurs

4622 Maskinistutdanning

4622.2 Kurs for maskinisteksamen av
1. klasse

4623 Maskinistaspirantutdanning

4623.3 Maskinistskole, videregående
skipsmaskinistaspirantkurs

4623.4 Videregående verkstedskole for
skipsmaskinistaspiranter

4629 Annen utdanning i maritime maskinistfag

463 Sjøfartsfag ellers

464 Lufttrafikkfag

4641 Flygerutdanning

4642 FlynavigatOrutdanning

4643 Flymaskinistutdanning

4649 Annen utdanning i lufttrafikkfag

465 Vegtrafikkfag

466 Jernbanetrafikkfag

4662 Konduktørutdanning

4662.1 Jernbaneskolen, konduktorkurs

4663 TogekspeditOrutdanning (indre stasjons-
tjeneste)

4663.1 Jernbaneskolen, telegrafistkurs

4669 Annen utdanning i jernbanetrafikkfag

467 Postale fag
4671 PostekspeditOrutdanning

4671.2 Postskolen, postassistentkurs
4671.3 Postskolen, postekspeditOrkurs
4671.4 Postskolen, hOyere kurs

4679 Annen utdanning i postale fag

468 Telekommunikasjonsfag

4681 Telegrafistutdanning

4681.1 Ett-årig kurs for radiotelegrafis-
ter

4682 Telegraf- og telefonekspeditOrutdanning

4682.1 Telegrafskolen, telegrafkurs
4682.2 Telegrafskolen, telefonkurs

4689 Annen utdanning i telekommunikasjonsfag

469 Transport- og kommunikasjonsfag ellers

47	 Helsevern

471 Sykepleiefag

4711 Sykepleierutdanning

4711.2 Grunnskole i sykepleie

4719 Annen sykepleieutdanning

472 Tannpleie fag

4721 Tannlegeassistentutdanning

4721.1 Kurs for kontorsOstre til tannlege-
kontor

4729 Annen utdanning i tannpleiefag (ekskl. tann-
teknikerutdanning)

473 Barnepleiefag

4731 Barnepleierutdanning

4731.2 Arskurs i barsel- og barnepleie

4739 Annen utdanning i barnepleiefag

474 Vernepleiefag

4741 Vernepleierutdanning

4741.1 Grunnskole i vernepleie

4749 Annen utdanning i vernepleiefag

475 Apotekfag

4751 Apotekteknikerutdanning

4751.1 Elementærteknisk skole, kurs for
apotekteknikere

4759 Annen utdanning i apotekfag

476 Terapeutiske fag
4762 Arbeidsterapeututdanning

4762.1 Skolen for arbeidsterapeuter,
1.- 2. semester

4769 Annen utdanning i terapeutiske fag

479 Helsevernfag ellers

48	 Jordbruk	 skogbruk og
fiske

481 Jordbruksfag

4812 Agronomutdanning

4812.1 Ett-årig teorikurs ved landbruks-
skole

4812.2 Halvannet-årig eller to-vinters
kurs ved landbruksskole

4812.3 Halvannet-årig jord- og skogbruks-
kurs

4813 Agronomteknikerutdanning

4813.4 Ett-årig agronamteknikerkurs

4819 Annen jordbruksutdanning

4819.1 Forvalterkurs

482 Gartneri- og hagebruks fag

4822 Hagebruksutdanning

4822.2 Ett-årig hagebrukskurs

4823 Gartnerutdanning

4823.1 Halvannet-årig gartnerkurs, anleggs-
linje

4823.2 Halvannet-årig gartnerkurs, annen
linje

4829 Annen utdanning i gartneri- og bagebruksfag

483 Skogbruksfag

4832 Skogbrukerutdanning

4832.1 Ett-årig praktisk skogskole
4832.2 Halvannet-årig skogbrukskurs
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4833 Skogteknikerutdanning

4833.2 Videregående skogbrukskurs
4833.3 To-årig skogskole

4839 Annen skogbruksutdanning

485 Fiskefag

49	 Tjenesteyting	 og
forsvar

491 Husstellfag

492 Hotell- og restaurantfag

4921 KjOkkenleder- og stuertutdanning

4921.4 Stuertskole
4921.5 HOyere stuertskole
4921.6 Ett-årig kurs for kjOkkenledere
4921.7 To-årig kurs for kjOkkenledere

4924 Traf ikkvertinneutdanning

4924.1 Kurs for flyvertinner

4925 Hotell- og restaurantlederutdanning

4925.1 Hotell- og restaurantkurs (Norsk
Hotellfagskole)

4926 Oldfrueutdanning

4926.1 Statens oldfruekurs

4929 Annen utdanning i hotell- og restaurantfa

493 Hygiene- og skjonnhetspleiefag

4931 DamefrisOrutdanning

4931.3 Videregående verkstedskole for
damefrisOrer

4931.5 Fagprøve for damefrisører

4932 Herrefrisorutdanning

4932.3 Videregående verkstedskole for
frisOrer

4932.4 Fullstendig verkstedskole for
frisOrer

4932.5 FagprOve for herrefrisOrer

4939 Annen utdanning i hygiene og skjOnnhetspleie

494 Vaktmester- og rengjoringsfag

4944 Feierutdanning

4944.5 Fagprøve for feiere

4945 Renseriutdanning

4945.5 FagprOve for kjemiske rensere og
garderobefargere

495 Fotograffag

4951 Fotografutdanning

4951.5 FagprOve for fotografer

497 Sivile overvezkings- og tryggingsfag

4972 Politiutdanning

4972.1 Grunnkurs for politiaspiranter og
lensmannsbetjentaspiranter

4973 Fengselsutdanning

4973.1 Tjenestemannskurs ved Fengselsskolen
4973.2 Aspirantkurs ved Fengselsskolen

4974 Tollutdanning

4974.1 Tollskolen, tollassistentkurs
4974.3 Tollskolen, tollkontrollOrkurs

4979 Annen utdanning i sivilt overvåkings- og
tryggingsarbeid

498 Militære fag

4981 Befalsutdanning for troppstjeneste

4981.1 Ett-årig grunnleggende befalsskole
i Hæren

4981.2 Ett-årig grunnleggende befalsskole
i SjOforsvaret

4981.3 Ett-årig grunnleggende befalsskole
i Luftforsvaret

4981.4 Befalsskolens Øverste avdeling (Hæren)

4982 Befalsutdanning for stabs- og forvaltnings-
tjeneste

4982.1 Hærens administrative skole
4982.2 Sjømilitære korps, intendantur-

linjen
4982.3 Luftforsvarets befals- og administra-

sjonsskole, offiserslinjen

4983 Befalsutdanning for sambandsteknisk tjeneste

4983.1 Hærens yrkesskole for sambandsteknisk
befal, radiomekanikerlinjen

4983.2 Hærens yrkesskole for sambandsteknisk
befal, telefonmekanikerlinjen

4983.3 Hærens yrkesskole for sambandsteknisk
befal, telegrafmekanikerlinjen

4983.5 Sjomilitære korps, elektronikklinjen
4983.7 Luftforsvarets befalsskole for sam-

bands- og radarpersonell

4984 Befalsutdanning for teknisk tjeneste ellers

4984.1 Hærens yrkesskole for våpenteknisk
befal, børsemakerlinjen

4984.2 Hærens yrkesskole for våpenteknisk
befal, instrumentmakerlinjen

4984.3 Hærens yrkesskole for våpenteknisk
befal, våpensmed/finmekaniker- .
linjen

4984.4 Hærens yrkesskole for våpenteknisk
befal, bilmekanikerlinjen

4984.5 Sjømilitære korps, maskin-, elektro-
eller mekanikklinje

4984.7 Luftforsvarets tekniske befalsskole
4984.8 Hærens ingeniørskole, 1.- 2. skoleår

4985 Annen befalsutdanning

4985.2 SjOmilitmre korps, dekkslinje
4985.3 SjOmilitære korps, musikklinje
4985.5 Luftforsvarets flygeskole

4989 Annen militær utdanning

499 Andre fag

5	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ I

52	 Humaniora og estetikk

521 Historiefag

5212 Grunnfagsutdanning

5212.1 Historie
5212.2 Nordisk arkeologi
5212.3 Klassisk arkeologi
5212.4 Kunsthistorie
5212.6 Politisk historie

5214 Mellomfagsutdanning

5214.1 Historie
5214.2 Nordisk arkeologi
5214.4 Kunsthistorie

5219 Annen utdanning i historiefag

522 Litteraturfag

5222 Grunnfagsutdanning

5222.1 Allmenn litteraturkunnskap
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5226 Bibliotekutdanning

5226.2 Statens bibliotekskole, fag-
biblioteklinje

5226.3 Statens bibliotekskole, folke-
biblioteklinje

5229 Annen utdanning i litteraturfag

523-
524 Språkfag

5231 Forberedende prOver

5231.1 Latin
5231.3 Gresk
5231.5 Hebraisk

5232 Grunnfagsutdanning i engelsk, germanske
og romanske språk

5232.1 Norsk (nordisk)
5232.2 Engelsk
5232.3 Tysk

5233 Grunnfagsutdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

5233.1 Russisk
5233.6 Finsk
5233.7 Samisk

5234 Mellomfagsutdanning i engelsk, germanske
og romanske språk

5234.1 Norsk (nordisk)
5234.2 Engelsk
5234.3 Tysk
5234.4 Fransk
5234.5 Spansk
5234.6 Nederlandsk
5234.7 Italiensk
5234.8 Portugisisk

5235 Mellomfagsutdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

5235.1 Russisk
5235.2 Polsk
5235.3 Tsjekkisk
5235.4 Serbo-kroatisk
5235.5 Bulgarsk
5235.6 Finsk
5235.7 Samisk

5242 Grunnfagsutdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og ost-asiatiske språk

5242.7 Japansk
5242.8 Kinesisk

5243 Grunnfagsutdanning i klassiske språk

5244 Mellomfagsutdanning i indo-iranske,keltiske,
semittiske og Ost-asiatiske språk

5244.1 Indisk
5244.3 Gælisk
5244.5 Hebraisk
5244.6 Arabisk

5245 Mellomfagsutdanning i klassiske språk

5245.1 Latin
5245.3 Gresk

5249 Annen språkutdanning

525 Språkvitenskapelige fag

5252 Grunnfagsutdanning

5252.1 Allmenn språkvitenskap
5252.5 Fonetikk

5259 Annen utdanning i språkvitenskapelige fag

526 Filosofiske fag

5261 Forberedende prOver

5261.1 Filosofihistorie, logikk og
psykologi

5262 Grunnfagsutdanning

5262.1 Filosofi
5262.2 Idéhistorie
5262.3 Logikk

5264 Mellomfagsutdanning

5264.1 Filosofi
5264.2 Idéhistorie

5269 Annen utdanning i filosofiske fag

527 Religionsfag

5272 Grunnfagsutdanning

5272.1 Religionshistorie
5272.2 Religionsvitenskap
5272.3 Kristendamskunnskap

5274 Mellomfagsutdanning

5274.1 Religionshistorie
5274.3 Kristendomskunnskap

5276 Misjonær- og predikantutdanning

5276.1 Teologisk seminar for utdanning av
pastorer og misjonærer,
3.- 4. klasse

5276.2 Det norske Misjonsselskaps Misjons-
skole, 1.- 2. klasse

5279 Annen utdanning i religionsfag

528 Estetiske fag

5282 Grunnfagsutdanning

5282.1 Musikk
5282.3 Teatervitenskap (stOttefag)

5284 Mellomfagsutdanning

5284.1 Musikk

5286 Musikerutdanning

5286.1 Musikkonservatorium, linje for kon-
serterende kunstnere

5287 Utdanning av bildende kunstnere

5287.1 Statens kunstakademi, linje for
kunstmaling, 1.- 2. klasse

5287.5 Statens kunstakademi, linje for
billedhogging, 1.- 2. klasse

5288 Skuespillerutdanning

5288.1 Musikkonservatorium, linje for
operasangere

5289 Annen utdanning i estetiske fag

529 Humanistiske fag ellers

5292 Grunnfagsutdanning

5292.1 Etnologi (folkelivsgransking)
5292.2 Folkeminnevitenskap

5294 Mellomfagsutdanning

5294.1 Etnologi (folkelivsgransking)
5294.2 Folkeminnevitenskap

5299 Annen utdanning i humanistiske fag

53	 Undervisning

531 Barenhagelererutdanning

5311 Vanlig barnehagelærerutdanning

5311.1 To-årig kurs

532 Klasselererutdanning

5321 Alminnelig lmrerskoleutdanning

5321.1 Fire-årig linje, 3.- 4. klasse
5321.2 To-årig vanlig linje
5321.3 To-årig engelsk linje
5321.4 Tre-årig linje, 1.- 2. klasse

5329 Annen utdanning for klasselærere
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533 Faglarerutdanning

5332 Formingslærerutdanning

5332.1 Tekstilforming, grunnleggende fag-
lærerutdanning

5332.2 Jern- og metallarbeid, grunnleggende
faglærerutdanning

5332.3 Trearbeid, grunnleggende faglærer-
utdanning

5332.4 Tegning m.v., grunnleggende fag-
lærerutdanning

5333 KroPPsOvingslærerutdanning

5333.1 Statens gymnastikkskole
5333.2 Norges idrettshOgskole, grunnkurs
5333.3 Norges idrettshOgskole, tilleggskurs

(inkl. 2-års studiet ved høgskolen)

5334 Lærerutdanning i handels- og kontorfag

5335 Lærerutdanning i industri- og handverksfag

5335.1 Veving, grunnleggende faglærer-
utdanning

5335.2 Andre tekstile aktiviteter (prydsOm
o.1.), grunnleggende faglærer-
utdanning

5335.3 Kjole- og draktsom, grunnleggende
faglærerutdanning

5335.6 Håndverk, husflid og heimeindustri,
grunnleggende faglærerutdanning

5336 Lærerutdanning i sykepleie- og andre helse-
vernfag

5336.1 Norges HOgre Sykepleieskole, lærer-
linje

5337 Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og
fiskefag

5338 Lærerutdanning i husstell-, hotell- og
restaurantfag

5338.1 Heimkunnskap/husstell, grunnleggende
faglærerutdanning

5338.5 Nordisk Husholdshogskole, ernærings-
linje, 1.- 3. semester

5339 Annen faglærerutdanning

5339.1 Suppleringskurs for faglærere uten
godkjent pedagogisk utdanning

537 Pedagogikk

5372 Grunnfagsutdanning

5372.1 Pedagogikk

5374 Mellomfagsutdanning

5374.1 Pedagogikk

539 Undervisningsfag ellers

54 	 Administrasjon, 	 Økonomi,
samfunnsvitenskap og jus

541 Okonomisk-administrative fag

5411 Generell økonomisk-administrativ utdanning

5411.1 Studentfagkurs
5411.3 Bedriftsøkonomisk diplomstudium, 1.avd.
5411.4 Bedriftsøkonomisk kandidatstudium,

li-årig tilleggsstudium
5411.5 Økonomisk-administrativt studium,

to-årig
5411.7 SivilOkonomstudiet, 1.- 2. studieår

5412 Regnskapsutdanning

5412.2 Revisoreksamen 1.avdeling, grunn-
leggende revisorkurs

5413 Stenograf- og sekretærutdanning

5413.1 Sekretærkurs for studenter

5415 MarkedsfOringsutdanning

5415.1 Studiekurs i markedsfOring

5417 Spesialutdanning for privatansatte funksjo-
nærer

5417.1 Bankskole, høyere avdeling

5418 Spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonærer

5418.2 Norges Kommunal- og sosialskole,
kommunallinje

5418.4 Jernbaneskolen, høyere kurs
5418.6 Arbeidsdirektoratets etatskole,

aspirantkurs

5419 Annen utdanning i økonomisk-administrative
fag

5419.1 Fondsmeglereksamen

542 Samfunnsøkonomiske fag

5421 Utdanning i sosialøkonomi

5421.1 SosialOkonomisk embetseksamen,
1.avd., Okonomisk avsnitt

5422 Grunnfagsutdanning

5422.1 SamfunnsOkonomi, stOttefag

5424 Mellomfagsutdanning

5424.1 Sosialokonomi

5429 Annen utdanning i samfunnsOkonomiske fag

543 Psykologiske fag

5431 Psykologiutdanning

5431.1 Psykologisk embetseksamen 1.avd.,
1. avsnitt

5432 Grunnfagsutdanning

5432.1 Psykologi

544 Sosiologiske fag

5442 Grunnfagsutdanning

5442.1 Sosiologi

5444 Mellomfagsutdanning

5444.1 Sosiologi

545 Statsvitenskapelige fag

5452 Grunnfagsutdanning

5452.1 Statsvitenskap

5454 Mellomfagsutdanning

5454.1 Statsvitenskap
5454.2 Sammenlignende politikk
5454.3 Offentlig administrasjons- og

organisasjonskunnskap

546 Sosialfag

5466 Sosionomutdanning

5466.1 Sosialskole

5469 Annen utdanning i sosialfag

547 Pressefag

5476 Journalistutdanning

5476.1 Norsk Journalistskole (Journalist-
akademiet)

5477 Programtjenestemannsutdanning

5477.1 Programkurs i Fjernsynet

5479 Annen utdanning i pressefag
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548 juridiske fag

5481 Juridisk embetseksamen, 1. avd.

5482 Grunnfagsutdanning

5482.1 Offentlig rett
5482.2 Kriminologi

5484 Mellomfagsutdanning

5484.1 Offentlig rett
5484.2 Kriminologi

5489 Annen utdanning i juridiske fag

549 Samfunnsfag ellers

5492 Grunnfagsutdanning

5492.1 Etnografi (sosialantropologi)
5492.2 Geografi (kultur-)
5492.4 Samfunnskunnskap
5492.5 Statistikk

5494 Mellomfagsutdanning

5494.1 Etnografi (sosialantropologi)
5494.2 Geografi (kultur-)

5499 Annen utdanning i samfunnsfag

55	 Naturvitenskap og
teknikk

551 Matematiske fag

5511 Forberedende prøver

5511.1 Forkurs i matematikk for realfag-
studerende

5511.2 Forberedende prøve i matematikk for
sosialOkonomer

5512 Emnestudier (bifagsutdanning)

5512.1 Matematikk
5512.2 Mekanikk
5512.3 Statistikk
5512.4 Databehandling

5519 Annen utdanning i matematiske fag

552 Fysiske og kjemiske fag
5522 Emnestudier (bifagsutdanning) i fysiske fag

5522.1 Fysikk
5522.2 Astronomi
5522.3 Geofysikk

5523 Emnestudier (bifagsutdanning) i kjemiske fag

5523.1 Kjemi

5528 Annen utdanning i fysiske fag

5529 Annen utdanning i kjemiske fag

553 Geografiske og geologiske fag
5532 Emnestudier (bifagsutdanning)

5532.1 Geografi (natur-)
5532.2 Geologi

5539 Annen utdanning i geografiske og geologiske
fag

554 Biologiske fag

5542 Emnestudier (bifagsutdanning)

5542.1 Biologi
5542.2 Botanikk
5542.3 Zoologi

5549 Annen utdanning i biologiske fag

555 Maskintekniske fag

5551 Ingeniørutdanning i maskinteknikk

5551.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5551.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5551.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )
5551.4 Schous Tekniske Institutt, maskin-

avdeling

5552 Ingeniørutdanning i motorteknikk

5552.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5552.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter2)

5552.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter
gammelt opplegg 2 )

5553 Ingeniørutdanning i V.V.S.-teknikk

5553.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5553.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5553.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5554 Ingeniørutdanning i driftsteknikk

5554.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5554.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5554.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5555 Ingeniørutdanning i skipsteknikk

5555.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5555.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter2 )
5555.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5559 Annen utdanning i maskintekniske fag

5559.1 SivilingeniOrstudiet, alm. maskin-
og driftsteknikk, 1.- 2. årskurs

5559.2 Sivilingeniørstudiet, skips- og
skipsmaskinbygging, 1.- 2. årskurs

556 Elektrotekniske fag

5561 Ingeniørutdanning i sterkstrømsteknikk

5561.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5561.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5561.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )
5561.4 Schous Tekniske Institutt, elektro-

avdeling

5562 Ingeniørutdanning i svakstrOmsteknikk

5562.1 Teknisk skole, tre-årig linje
1)

5562.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter 2 )

5562.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter
gammelt opplegg 2 )

5563 Ingeniørutdanning i radioteknikk

5563.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5563.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5563.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5564 Ingeniørutdanning i automatiserings-(regul-
erings-)teknikk

5564.1 Teknisk skole, tre-årig linje
1)

5564.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter2)

1) 3. skoleår.	 2) 2. skoleår.
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5566 Programteknikerutdanning

5566.1 Lydteknikerkurs
5566.3 Fjernsynsteknikerkurs

5569 Annen utdanning i elektrotekniske fag

5569.1 SivilingeniOrstudiet, elektro-
teknikk, 1. og 2. årskurs

557 Kjemi-tekniske fag

5571 IngeniOrutdanning i kjemi-teknikk

5571.1 Teknisk skole, tre-årig linjel)
5571.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5571.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5572 Ingeniørutdanning i tekstilkjemi-teknikk

5572.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5572.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5572.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )

5579 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

5579.1 Sivilingeniorstudiet, kjemi-
teknikk, 1.- 2. årskurs

558 Bygge- og anleggstekniske fag

5581 Ingeniørutdanning i husbyggingsteknikk

5581.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5581.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5581.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )
5581.6 Arkitektstudiet, 1.- 2. årskurs

5582 IngeniOrutdanning i anleggsteknikk

5582.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5582.2 Teknisk skole, to-årig linje for

studenter 2 )
5582.3 Teknisk skole, to-årig kurs etter

gammelt opplegg 2 )
5582.4 Schous Tekniske Institutt,

anleggsavdeling

5589 Annen utdanning i bygge- og anleggstekniske
fag

5589.1 SivilingeniOrstudiet, bygningsfag,
1.- 2. årskurs

5589.3 SivilingeniOrstudiet, gruvelinje,
1.- 2. årskurs

5589.5 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk geologi, 1.- 2. årskurs

559 Tekniske fag ellers

5591 IngeniOrutdanning i metallurgi

5591.1 Teknisk skole, tre-årig linje l)
5591.5 SivilingeniOrstudiet, metallurgisk

linje, 1.- 2. årskurs

5599 Annen utdanning i tekniske fag

5599.1 Almar Næss' Tekniske Akademi
5599.6 SivilingeniOrstudiet, linje for

teknisk fysikk, 1.- 2. årskurs

56	 Samferdsel

561 Maritime navigasjonsfag

5611 Skipsførerutdanning

5611.2 HOyere skipsfOrerkurs, navigasjonslinje
5611.3 HOyere skipsfOrerkurs, handel og siO-

rettslinje

5619 Annen utdanning i maritime navigasjonsfag

1) 3. skoleår.	 2) 2. skoleår,

564  Lufttrafikkfag

5644 Flygelederutdanning

5644.3 To-årig flygelederutdanning

5649 Annen utdanning i lufttrafikkfag

569 Transport- og kommunikasjonsfag ellers

57	 Helsevern

571 Sykepleiefag

5711 Legeutdanning

5711.1 Cand. med.-studiet, 1. avd.

5712 Jordmorutdanning

5712.1 Jordmorskole, linje for utdanning av
jordmOdre

5713 Psykiatrisk sykepleierutdanning

5713.1 Spesialskole i psykiatrisk sykepleie

5714 HelsesOsterutdanning

5714.1 Helsesøsterskole og annen skole for
utdanning av helsesOstre

5715 Diakonutdanning

5715.1 Diakonhjemmets pleierskole, linje
for utdanning av sykepleiere og
diakoner, 2. avd.

5716 Annen spesialutdanning for sykepleiere

5716.1 Norges Hogre Sykepleieskole,
avdelingslederlinje

5716.2 Norges HOgre Sykepleieskole,
administrasjonslinje

572 Tannpleie fag
5721 Tannlegeutdanning

5721.1 Tannlegestudiet, 1. avd.

5722 Tannpleierutdanning

5722.1 To-årig tannpleierkurs ved Det
odontologiske fakultet

573 Barnepleiefag

575 Apotekfag

5751 FarmasOytutdanning

5751.2 Farmasøytisk embetseksamen, 1.avd.
1. avsnitt

5751.3 Apotekereksamen, 1. avdeling

5752 Reseptarutdanning

5752.1 Teoretisk-praktisk kurs for
reseptarelever

5759 Annen utdanning i apotekfag

576 Terapeutiske fag

5761 Fysioterapeututdanning

5761.1 Statens Fysioterapiskole
5761.2 Norsk Mensendieck-skole

5762 Arbeidsterapeututdanning

5762.1 Skolen for arbeidsterapeuter,
3. semester

5769 Annen utdanning i terapeutiske fag

577 Veterinerfag

5771 Veterinærutdanning

5771.1 Veterinærstudiet, 1. avdeling

5779 Annen utdanning i veterinærfag

579 Helsevernfag ellers



29

58	 Jordbruk,	 skogbruk og
fiske

583 Skogbruksfag

5831 Fors tkandidatutdanning

5831.1 To-årig praktisk-teoretisk
forkurs for NLH

59	 Tjenesteyting og
forsvar

595 Fotografia°.

5956 Filmfotografutdanning

5956.1 Fjernsynfotografkurs

598 Militære fag

5981 Befalsutdanning for tropps-, stabs- og
forvaltningstjeneste

5981.1 Krigsskolen, 1. skoleår
5981.4 Kystartilleriavdelingen ved

Befalsskolen for kystartilleriet
5981.5 Sjøkrigsskolen, 1.- 2. skoleår

(nederste avdeling)
5981.6 SjOforsvarets gymnastikkskole
5981.7 Språkkurs i russisk ved Hærens

skole i etterretnings- og
sikkerhetstjeneste

5984 Befalsutdanning for teknisk tjeneste

5984.1 Hærens ingeniørskole, 3. skoleår

5989 Annen militær utdanning

599 Andre fag

6	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ II

62	 Humaniora og estetikk

621 Historiefag

6213 Hovedfagsutdanning

6213.1 Historie

6215 Cand.mag.-utdanning

6215.1 Historie, arkeologi og norsk
6215.2 Historie, arkeologi og engelsk
6215.3 Historie, arkeologi og tysk
6215.4 Historie, arkeologi og annet fag
6215.5 Historie, kunsthistorie og norsk
6215.6 Historie, kunsthistorie og engelsk
6215.7 Historie, kunsthistorie og tysk
6215.8 Historie, kunsthistorie og annet fag
6215.9 Annen fagkombinasjon med minst

2 historiefag

6219 Annen utdanning i historiefag

622 Litteraturfag

623-

624 
Språkfag

6233 Hovedfagsutdanning i engelsk, germanske og
romerske språk

6233.1 Norsk (nordisk)
6233.2 Engelsk
6233.3 Tysk
6233.4 Fransk
6233.5 Spansk
6233.6 Nederlandsk
6233.7 Italiensk

6234 Hovedfagsutdanning i slaviske, baltiske og
finsk-ugriske språk

6234.1 Russisk
6234.2 Polsk

6234.3 Tsjekkisk
6234.4 Serbo-kroatisk
6234.6 Finsk

6243 Hovedfagsutdanning i indo-iranske, keltiske,
semittiske og Ost-asiatiske språk

6244 Hovedfagsutdanning i klassiske språk

6244.1 Latin
6244.3 Gresk

6245-
Cand.mag.-utdanning6246
6245.1 Norsk, engelsk og tysk
6245.2 Norsk, engelsk og fransk
6245.3 Norsk, engelsk og historie
6245.4 Norsk, engelsk og annet fag
6245.5 Norsk, tysk og fransk
6245.6 Norsk, tysk og historie
6245.7 Norsk, tysk og annet fag (ikke

engelsk)
6245.8 Norsk, fransk og historie
6245.9 Norsk, fransk og annet fag (ikke

engelsk eller tysk)

6246.1 Engelsk, tysk og fransk
6246.2 Engelsk, tysk og historie
6246.3 Engelsk, tysk og annet fag (ikke

norsk)
6246.4 Engelsk, fransk og historie
6246.5 Engelsk, fransk og annet fag (ikke

norsk eller tysk)
6246.6 Tysk, fransk og historie
6246.7 Tysk, fransk og annet fag (ikke

norsk eller engelsk)
6246.9 Annen fagkombinasjon med minst

2 språkfag

6247 Translatorutdanning

6249 Annen språkutdanning

625 Språkvitenskapaige fag

626 Filosofiske fag
6265 Cand.mag.-utdanning

6265.1 Filosofi, idéhistorie og annet fag
6265.2 Filosofi, logikk og annet fag (ikke

idéhistorie)
6265.3 Idéhistorie, logikk og annet fag

(ikke filosofi)
6265.9 Annen fagkombinasjon med minst

2 filosofiske fag

627 Religionsfag

6271 Teologutdanning

6271.1 Cand.theol.-studiet, 1. avdeling

6273 Hovedfagsutdanning

6273.3 Kristendomskunnskap

6275 Cand.mag.-utdanning

6275.1 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og norsk

6275.2 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og engelsk

6275.3 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og tysk

6275.4 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og annet fag

6275.9 Annen fagkombinasjon med minst
2 religionsfag

6276 Misjonær- og predikantutdanning

6276.2 Det norske Misjonsselskaps Misjons-
skole, 3.- 4. klasse

6279 Annen utdanning i religionsfag
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628 Estetiske fag
6283 Hovedfagsutdanning

6283.1 Musikk

6287 Utdanning av bildende kunstnere

6287.1 Statens kunstakademi, linje for
kunstmaling, 3.- 4. klasse

6287.5 Statens kunstakademi, linje for
billedhogging, 3.- 4. klasse

6289 Annen utdanning i estetiske fag

629 Humanistiske fag ellers

6295-
6296

Cand.mag.-utdanning

6295.1 Historie, norsk og folkeminne-
vitenskap

6295.2 Historie, norsk og pedagogikk
6295.3 Historie, norsk og statsvitenskap
6295.4 Historie, norsk og geografi
6295.5 Historie, norsk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag)
6295.6 Historie, engelsk og pedagogikk
6295.7 Historie, engelsk og statsvitenskap
6295.8 Historie, engelsk og geografi
6295.9 Historie, engelsk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag)

6296.1 Historie, tysk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag)

6296.2 Historie, fransk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag)

6296.3 Historie, latin og statsvitenskap
6296.4 Historie, latin og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag)
6296.8 Annen fagkombinasjon med minst

2 humanistiske fag fra hver sin
faggruppe

6296.9 Annen cand.mag.-utdanning ved
historisk-filosofisk fakultet
(fagkombinasjon med bare ett
humanistisk fag ikke spesifisert
annet sted)

6299 Annen utdanning i humanistiske fag

63 	 Undervisning

632 nasselarerutdanning

6321 Alminnelig lærerskoleutdanning

6321.4 Tre-årig linje, 3. klasse

6322 Videreutdanning i humanistiske fag ved
lærerskole

6322.1 Ett-årig tilleggskurs i historie
6322.2 Ett-årig tilleggskurs i norsk
6322.3 Ett-årig tilleggskurs i engelsk
6322.4 Ett-årig tilleggskurs i tysk
6322.5 Ett-årig tilleggskurs i samisk
6322.6 Ett-årig tilleggskurs i kristen-

domskunnskap
6322.7 Ett-årig tilleggskurs i musikk
6322.8 Ett-årig tilleggskurs i forming
6322.9 Annen videreutdanning i humanis-

tiske fag

6323 Videreutdanning i pedagogiske fag ved
lærerskole

6323.1 Ett-årig tilleggskurs i spesial-
pedagogikk

6323.2 Spesiallærerskole, 1. avdeling
6323.3 Statens kurs for utdanning av

talepedagoger
6323.5 Spesiallærerskole, 2. avdeling
6323.6 Ett-årig tilleggskurs i småskole-

pedagogikk
6323.8 Ett-årig tilleggskurs for Ovings-

lærere
6323.9 Annen videreutdanning i pedagogiske fag

6325 Videreutdanning i naturvitenskapelige fag
ved lærerskole

6325.2 Ett-årig tilleggskurs i fysikk
6325.9 Annen videreutdanning i natur-

vitenskapelige fag

6327 Videreutdanning i kroppsving ved lærerskole

6327.1 Ett-årig tilleggskurs i kroppsving
6327.9 Annen videreutdanning i kroppsOvings-

fag

6328 Videreutdanning i heimkunnskap ved lærerskole

6328.1 Ett-årig tilleggskurs i heimkunnskap

6329 Annen utdanning for klasselærere

633 Faglærerutdanning

6332 Formingslærerutdanning

6332.1 Tekstilforming, ett-årig tilleggs-
utdanning

6332.2 Tekstilforming, videregående til-
leggsutdanning

6332.3 Jern- og metallarbeid, ett-årig til-
leggsutdanning

6332.5 Trearbeid, ett-årig tilleggsutdanning
6332.7 Tegning m.v., ett-årig tilleggs-

utdanning

6335 Lærerutdanning i industri- og handverksfag

6335.1 Veving, videregående faglærer-
utdanning

6335.3 Kjole- og drakts0m, videregående
faglærerutdanning

6337 Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og
fiskefag

6337.1 Statens småbrukslærerskole

6338 Lærerutdanning i husstell-, hotell- og
restaurantfag

6338.5 Nordisk HusholdshOgskole, ernærings-
linje, 4.- 5. semester

6339 Annen faglærerutdanning

634 Adjunktutdanning (lærerprøve med to-årig
tilleggsutdanning)

6341 Tilleggsutdanning i to humanistiske fag

6341.1 Norsk og engelsk
6341.2 Norsk og tysk
6341.3 Norsk og historie
6341.4 Engelsk og tysk
6341.5 Engelsk og historie
6341.6 Engelsk og musikk
6341.7 Tysk og historie
6341.8 Historie og musikk
6341.9 Andre humanistiske fag

6342 Tilleggsutdanning i to naturvitenskapelige
fag

6342.1 Matematikk og fysikk
6342.2 Matematikk og kjemi
6342.3 Matematikk og biologi (botanikk

eller zoologi)
6342.4 Fysikk og kjemi
6342.5 Fysikk og biologi (botanikk eller

zoologi)
6342.6 Kjemi og biologi (botanikk eller

zoologi)
6342.7 Botanikk og zoologi
6342.9 Andre naturvitenskapelige fag

6343 Tilleggsutdanning i ett humanistisk og ett
naturvitenskapelig fag

6343.1 Norsk og matematikk
6343.2 Norsk og annet realfag
6343.3 Engelsk og matematikk
6343.4 Engelsk og annet realfag
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6342.5 Tysk og matematikk
6343.6 Tysk og annet realfag
6343.7 Historie og matematikk
6343.8 Historie og annet realfag
6343.9 Annen kombinasjon av ett human-

istisk og ett naturviten-
skapelig fag

6344 Tilleggsutdanning i ett humanistisk og
ett pedagogisk fag

6344.1 Norsk og pedagogikk
6344.2 Engelsk og pedagogikk
6344.3 Tysk og pedagogikk
6344.4 Historie og pedagogikk
6344.5 Kristendomskunnskap og

pedagogikk
6344.6 Musikk og pedagogikk
6344.9 Annen kombinasjon av ett human-

istisk og ett pedagogisk fag

6345 Tilleggsutdanning i ett humanistisk og ett
annet (ikke naturvienskapelig eller
pedagogisk) fag

6345.1 Språkfag og geografi
6345.2 Annen humanistisk fag og geografi
6345.3 Språkfag og formingsfag
6345.4 Annet humanistisk fag og formingsfag
6345.5 Språkfag og husstellfag
6345.6 Annet humanistisk og husstellfag
6345.7 Språkfag og kroppsving
6345.8 Annet humanistisk fag og kroppsving
6345.9 Annen tilleggsutdanning med ett

humanistisk fag

6346 Tilleggsutdanning i ett naturvitenskapelig og
ett pedagogisk fag

6346.1 Matematikk og pedagogikk
6346.2 Fysikk og pedagogikk
6346.3 Kjemi og pedagogikk
6346.4 Biologi (botanikk eller zoologi) og

pedagogikk
6346.9 Annen kombinasjon av ett naturviten-

skapelig og ett pedagogisk fag

6347 Tilleggsutdanning i ett naturvitenskapelig og
ett annet (ikke humanistisk eller
pedagogisk) fag

6347.1 Matematikk og geografi
6347.2 Annet naturvitenskapelig fag og geografi
6347.3 Matematikk og formingsfag
6347.4 Annet naturvitenskapelig fag og

formingsfag
6347.5 Matematikk og husstellfag
6347.6 Annet naturvitenskapelig fag og hus-

stellfag
6347.7 Matematikk og kroppsving
6347.8 Annet naturvitenskapelig fag og

kroppsving
6347.9 Annen tilleggsutdanning med ett natur-

vitenskapelig fag

6348 Tilleggsutdanning i ett pedagogisk og ett annet
(ikke humanistisk eller naturvitenskapelig)fag

6348.1 Pedagogikk og geografi
6348.2 Pedagogikk og annet samfunns-

vitenskapelig fag
6348.3 Pedagogikk og formingsfag
6348.4 Pedagogikk og husstellfag
6348.5 Pedagogikk og kroppsoving
6348.9 Annen tilleggsutdanning med ett

pedagogisk fag

6349 Annen adjunktutdanning (lærerprøve med
to-årig tilleggsutdanning)

6349.1 Geografi og formingsfag
6349.2 Geografi og husstellfag
6349.3 Geografi og kroppsOving
6349.6 Formingsfag og husstellfag
6349.7 Formingsfag og kroppsving
6349.8 Husstellfag og kroppsving
6349.9 Annen to-årig tilleggsutdanning til lærerprøve

637 Pedagogikk

6371 Pedagogisk embetseksamen

6371.1 Cand.paed.-studiet, 1.- 2. avd.

6373 Hovedfagsutdanning

6373.1 Pedagogikk

6377 Pedagogisk seminar

6379 Annen utdanning i pedagogikk

639 Undervisningsfag ellers

6391 Skolerådgiverutdanning

6391.1 Rådgivningstudiet ved N.L.H.

6399 Annen utdanning i undervisningsfag

64 	 Administrasjon, Økonom
samfunnsvitenskap og
jus

641 Okonomisk-administrative fag

6411 Bedriftsøkonomisk instituttutdanning

6411.3 Bedriftsøkonomisk diplomstudium,
2. avd.

6412 Handelshøgskoleutdanning

6412.1 SivilOkonomstudiet, 3. studieår
(avlagt valgfagseksamen)

6417 Regnskapsutdanning

6417.2 Revisorskole, 2. avdeling

6419 Annen utdanning i Økonomisk-administrative
fag

642 Samfunnsøkonomiske fag

6421 Exam.oecon.-utdanning

6421.1 SosialOkonomisk embetseksamen,
1. avd. statistisk avsnitt

6429 Annen utdanning i samfunnsOkonomiske fag

643 Psykologiske fag

6431 Psykologutdanning

6431.1 Psykologisk embetseksamen, 1. avd.
2. avsnitt

6439 Annen utdanning i psykologiske fag

644 Sosiologiske fag

645 Statsvitenskapelige fag

6453 Hovedfagsutdanning

6453.1 Statsvitenskap

6459 Annen utdanning i statsvitenskapelige fag

646 Sosiale fag

648 Juridiske fag

6481 Juridisk embetseksamen, 2. avdeling

6485 Cand.mag.-eksamen

6485.1 Offentlig rett og kriminologi

6489 Annen utdanning i juridiske fag

6489.1 Dispasjøreksamen

649 Samfunnsfag ellers

6493 Hovedfagsutdanning

6493.1 Geografi (kultur-)
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6495-
6496 Cand.mag.-utdanning

6495.1 Psykologi, sosiologi og statsviten-
skap

6495.2 Psykologi, sosiologi og pedagogikk
6495.3 Psykologi, sosiologi og fysiologi
6495.4 Psykologi, sosiologi og annet fag
6495.5 Sosiologi, statsvitenskap og annet

fag (ikke psykologi)
6495.9 Annen fagkombinasjon med minst

2 samfunnsfag

6496.1 Psykologi, pedagogikk og historie
6496.2 Psykologi, pedagogikk og annet ikke

samfunnsvitenskapelig fag
6496.9 Annen cand.mag.-utdanning ved sam-

funnsvitenskapelig fakultet

6499 Annen utdanning i samfunnsfag

65	 Naturvitenskap og
teknikk

651 Matematiske fag

6511 Aktuar- og forsikringsteknisk utdanning

6511.1 Aktuarstudiet, matematisk avd.
6511.3 Forsikringsteknisk eksamen

6515 Cand.mag.-utdanning

6515.1 Matematikk, mekanikk og fysikk
6515.2 Matematikk, mekanikk og andre fag
6515.3 Matematikk, statistikk og fysikk
6515.4 Matematikk, statistikk og andre fag
6515.5 Matematikk, fysikk og kjemi
6515.6 Matematikk, fysikk og andre fag

(ikke mekanikk eller statistikk)
6515.9 Andre fagkombinasjoner med hovedvekt

på matematiske fag

6519 Annen utdanning i matematiske fag

652 Fysiske og kjemiske fag

6525 Cand.mag.-utdanning i fysiske fag

6525.1 Fysikk, matematikk og astronomi
6525.2 Fysikk, matematikk og geofysikk
6525.3 Fysikk, matematikk og kjemi
6525.4 Fysikk, matematikk og geografi
6525.5 Fysikk, matematikk og andre fag
6525.9 Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

fysiske fag

6526 Cand.mag.-utdanning i kjemiske fag

6526.1 Kjemi, matematikk og fysikk
6526.2 Kjemi, matematikk og geografi
6526.3 Kjemi, matematikk og annet fag
6526.4 Kjemi, fysikk og botanikk/zoologi
6526.5 Kjemi, fysikk og annet fag
6526.6 Kjemi, geografi og botanikk/zoologi
6526.7 Kjemi, geografi og annet fag
6526.9 Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

kjemiske fag

6528 Annen utdanning i fysiske fag

6529 Annen utdanning i kjemiske fag

653 Geografiske og geologiske fag

6535 Cand.mag.-utdanning

6535.1 Geografi, matematikk og kjemi
6535.2 Geografi, matematikk og fysikk
6535.3 Geografi, matematikk og andre fag
6535.5 Geologi, kjemi og matematikk
6535.6 Geologi, kjemi og fysikk
6535.7 Geologi, kjemi og andre fag
6535.9 Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

geografiske og geologiske fag

6539 Annen utdanning i geografiske og geologiske fag

654 Biologiske fag

6545 Cand.mag.-utdanning

6545.1 Botanikk, zoologi og kjemi
6545.2 Botanikk, zoologi og geografi
6545.3 Botanikk, zoologi og annet fag
6545.4 Botanikk, kjemi og matematikk
6545.5 Botanikk, kjemi- og annet fag

(ikke zoologi)
6545.6 Zoologi, kjemi og matematikk
6545.7 Zoologi, kjemi og annet fag

(ikke botanikk)
6545.9 Annen fagkombinasjon med hovedvekt

på biologiske fag

6549 Annen utdanning i biologiske fag

655 Maskintekniske fag

6551 Sivilingeniorutdanning

6551.1 SivilingeniOrstudiet, alm. maskin-
og driftsteknikk, 3.- 4. årskurs

6551.3 SivilingeniOrstudiet, skips- og
skipsmaskinbygging, 3.- 4. årskurs

6551.5 SivilingeniOrstudiet, flyteknikk,
3.- 4. årskurs

6559 Annen utdanning i maskintekniske fag

656 Elektrotekniske fag

P561 SivilingeniOrutdanning

6561.1 SivilingeniOrstudiet, elektroteknikk,
3.- 4. årskurs

6569 Annen utdanning i elektrotekniske fag

657 Kjemi-tekniske fag

6571 Sivilingeniorutdanning

6571.1 SivilingeniOrstudiet, kjemiteknikk,
3.- 4. årskurs

6579 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

658 Bygge- og anZeggstekniske fag

6581 Arkitektutdanning

6581.6 Arkitektstudiet, 3.- 4. årskurs

6582 SivilingeniOrutdanning

6582.1 SivilingeniOrstudiet, bygningsfag,
3.- 4. årskurs

6582.3 SivilingeniOrstudiet, gruvelinje,
3.- 4. årskurs

6582.5 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk geologi, 3.- 4. årskurs

6589 Annen utdanning i bygge-og anleggstekniske
fag

659 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers

6591 SivilingeniOrutdanning

6591.5 SivilingeniOrstudiet, metallurgisk
linje, 3.- 4. årskurs

6591.6 Sivilingeniorstudiet, linje for
teknisk fysikk, 3.- 4. årskurs

6592 MeieriingeniOrutdanning

6592.1 MeieriingeniOrstudiet, 1.- 2.årskurs

6593 Jordskifteutdanning

6593.1 Jordskiftekandidatstudiet,
1.- 2. årskurs

6595 Cand.mag.-utdanning

6595.1 Matematikk, fysikk og humanistiske
fag

6595.2 Matematikk, fysikk og pedagogikk
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6595.3 Matematikk, fysikk og samfunnsfag
6595.5 Matematikk, botanikk/zoologi og

humanistiske fag
6595.9 Annen cand.mag.-utdanning ved

matematisk-naturvitenskapelig
fakultet (fagkombinasjon med
hovedvekt på et humanistisk,
pedagogisk eller samfunnsviten-
skapelig fag)

6599 Annen utdanning i naturvitenskapelige og
tekniske fag

69 	 Tjenesteyting 	 og
forsvar

698 Militære fag

6981 Krigsskoleutdanning

6981.1 Krigsskolen, 2. og 3. skoleår
6981.3 Luftkrigsskolen
6981.5 SjOkrigsskolen, 3. og 4. skoleår

(verste avdeling)

6989 Annen militær utdanning

699 Andre fag
67 	 Helsevern

671 Sykepleiefag

6711 Legeutdanning

6711.1 Cand.med.-studiet, 2. avd.,
1.- 4. termin

6719 Annen utdanning i sykepleiefag

672 Tannpleiefag

6721 Tannlegeutdanning

6721.1 Cand.odont.-studiet, 2. avd. og
3. avd., 1.- 4. termin

6729 Annen utdanning i tannpleiefag

675 Apotekfag

6751 FarmasOytutdanning

6751.2 Farmasøytisk embetseksamen,
1. avd., 2. avsnitt

6751.3 Apotekereksamen, 2. avdeling

6759 Annen utdanning i apotekfag

677 Veterinerfag

6771 Veterinærutdanning

6771.1 Cand.med.vet.-studiet, 2. avd.,
1. avsnitt

6769 Annen utdanning i veterinærfag

679 Helsevernsfag ellers

68 	 Jordbruk, 	 skogbruk
og 	 fiske

681 Jordbruksfag

6811 Sivilagronomutdanning

6811.1 Sivilagronomstudiet, allsidig
linje, 1.- 2. årskurs

6811.2 Sivilagronomstudiet, husdyrbruk,
1.- 2. årskurs

6811.3 Sivilagronomstudiet, plantedyrking,
1.- 2. årskurs

6811.4 Sivilagronomstudiet, landbruks-
Økonomi, 1.- 2. årskurs

6811.5 Sivilagronomstudiet, landbruks-
teknikk, 1.- 2. årskurs

6819 Annen jordbruksutdanning

682 Gartneri- og hagebruks fag
6821 Hagebrukskandidatutdanning

6821.1 Hagebrukskandidatstudiet,
1.- 2. årskurs

6822 Hagearkitektutdanning

6822.1 Hagearkitektstudiet, 1.- 2. årskurs

6829 Annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag

683 Skogbruksfag

6831 Fors tkandidatutdanning

6831.1 Forstkandidatstudiet, 1.- 2. årskurs

6839 Annen skogbruksutdanning

7 	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ
III

72 	 Humaniora og estetikk

721 Historiefag

7212 Cand.philo1.-utdanning

7212.1 Cand.philol., historie hovedfag

7215 Mag.art.-utdanning

7215.1 Mag.art. i nordisk arkeologi
7215.2 Mag.art. i klassisk arkeologi
7215.3 Mag.art. i kunsthistorie

7219 Annen utdanning i historiefag

722 Litteraturfag

7225 Mag.art.-utdanning

7225.1 Mag.art. i litteraturhistorie

7229 Annen utdanning i litteraturfag

Språkfag

7232 Cand.philo1.-utdanning i engelsk, germanske
og romerske språk

7232.1 Cand.philol., norsk (nordisk)
hovedfag

7232.2 Cand.philol., engelsk hovedfag
7232.3 Cand.philol., tysk hovedfag
7232.4 Cand.philol., fransk hovedfag
7232.5 Cand.philol., spansk hovedfag
7232.6 Cand.philol., nederlandsk hovedfag
7232.7 Cand.philol., italiensk hovedfag

7233 Cand.philo1.-utdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

7233.1 Cand.philol., russisk hovedfag
7233.2 Cand.philol., polsk hovedfag
7233.3 Cand.philol., tsjekkisk hovedfag
7233.4 Cand.philol., serbo-kroatisk hovedfag
7233.6 Cand.philol., finsk hovedfag

7242 Cand.philo1.-utdanning i indo-iranske,
keltiske, semittiske og Ost-asiatiske språk

7243 Cand.philo1.-utdanning i klassiske språk

7243.1 Cand.philol., latin hovedfag
7243.3 Cand.philol., gresk hovedfag

7245 Mag.art.-utdanning

7245.1 Mag.art. i indisk
7245.2 Mag.art. i latin

7249 Annen språkutdanning

725 Språkvitenskapelige fag

7255-
7256

7255.1 Mag.art. i allmenn språkvitenskap
7255.2 Mag.art. i sammenlignende indo-

europeisk språkvitenskap
7255.4 Mag.art. i germansk filologi
7255.5 Mag.art. i norrOn filologi
7255.6 Mag.art i nordisk språkvitenskap

723-
724

Mag.art.-utdanning
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7255.7 Mag.art. i romansk filologi

7256.1 Mag.art. i slavisk filologi
7256.2 Mag.art. i finsk- ugrisk språk-

vitenskap
7256.3 Mag.art. i keltisk språkvitenskap
7256.4 Mag.art. i semittisk språkvitenskap
7256.6 Mag.art. i runologi
7256.7 Mag.art. i fonetikk

7259 Annen utdanning i språkvitenskapelige fag

726 Filosofiske fag

7265 Mag.art.-utdanning

7265.1 Mag.art. i filosofi
7265.2 Mag.art. i idéhistorie

7269 Annen utdanning i filosofiske fag

727 Religionsfag

7271 Cand.theol.-utdanning

7271.1 Cand.theol.-studiet, 2. avd.

7272 Cand.philo1.-utdanning

7272.1 Cand.philol., kristendomskunnskap,
hovedfag

7275 Mag.art.-utdanning

7275.1 Mag.art i religionshistorie
7275.2 Mag.art i kirkehistorie

7277 Praktisk-teologisk seminar

7277.0 Praktisk-teologisk seminar

7279 Annen utdanning i religionsfag

728 Estetiske fag

7282 Cand.philo1.-utdanning

7282.1 Cand.philol., musikk hovedfag

7285 Mag.art.-utdanning

7285.1 Mag.art. i musikk
7285.3 Mag.art i teatervitenskap

7289 Annen utdanning i estetiske fag

729 Humanistiske fag ellers

7295 Mag.art.-utdanning

7295.1 Mag.art. i etnologi
7295.2 Mag.art i folkeminnevitenskap

7299 Annen utdanning i humanistiske fag

73 	 Undervisning

733 Faglærerutdanning

7331 HandelshOgskoleutdanning

7331.1 Handelslmrerstudiet ved NHH

7339 Annen faglærerutdanning

734 Lektorutdanning (med lærerprøve i
fagkretsen)

7341 Tilleggsutdanning i humanistiske fag

7341.1 Norsk (nordisk) hovedfag
7341.2 Engelsk hovedfag
7341.3 Tysk hovedfag
7341.4 Fransk hovedfag
7341.6 Kristendomskunnskap hovedfag
7341.7 Musikk hovedfag
7341.9 Annet humanistisk hovedfag

7342 Tilleggsutdanning i naturvitenskapelig fag

7342.1 Matematikk hovedfag
7342.2 Fysikk hovedfag
7342.3 Kjemi hovedfag
7342.4 Botanikk hovedfag

7342.5 Zoologi hovedfag
7342.9 Annet naturvitenskapelig hovedfag

7349 Tilleggsutdanning i annet fag

7349.1 Geografi hovedfag

737 Pedagogikk
7371 Cand.paed.-utdanning

7371.1 Cand.paed.-studiet, 3.- 4. avd.
7372 Cand.philo1.-utdanning

7372.1 Cand.philol., pedagogikk hovedfag

7373 Cand.real.-utdanning
7373.1 Cand.real., pedagogikk hovedfag

7374 Cand.polit.-utdanning

7374.1 Cand.polit., pedagogikk hovedfag

7375 Mag.art.-utdanning

7375.1 Mag.art. i pedagogikk

7379 Annen utdanning i pedagogikk

739 Undervisningsfag ellers

74 	 Samfunnsvitenskap og
j us

741 Økonomisk-administrative fag

742 Samfunnsøkonomiske fag

7421 Cand.oecon.-utdanning

7421.1 Cand.oecon.-studiet, 2. avd.

7425 Mag.art.-utdanning

7425.1 Mag.art. i samfunnsOkonomi

742 9 Annen utdanning i samfunnsOkonomiske fag

743 Psykologiske fag

7431 Cand.psychol.-utdanning

7431.1 Cand.psychol.-studiet, 2. avd.

7435 Mag.art.-utdanning

7435.1 Mag.art. i psykologi

7439 Annen utdanning i psykologiske fag

744 Sosiologiske fag

7445 Mag.art.-utdanning

7445.1 Mag.art. i sosiologi

7449 Annen utdanning i sosiologiske fag

745 Statsvitenskapelige fag

7454 Cand.polit.-utdanning

7454.1 Cand.polit., statsvitenskap hovedfag

7455 Mag.art.-utdanning

7455.1 Mag.art. i statsvitenskap
7455.2 Mag.art. i sammenlignende politikk

7459 Annen utdanning i statsvitenskapelige fag

748 Juridiske fag

7481 Cand.jur.-utdanning

7481.1 Cand.jur.-studiet, 3. avd.

7485 Mag.art.-utdanning

7485.1 Mag.art. i rettshistorie

7489 Annen utdanning i juridiske fag

749 Samfunnsfag ellers

7492 Cand.philo1.-utdanning

7492.1 Cand.philol., kulturgeografi
hovedfag
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7495 Mag.art.-utdanning

7495.1 Mag.art. i etnografi
7495.2 Mag.art. i kulturgeografi

7499 Annen utdanning i samfunnsfag

75	 Naturvitenskap og
teknikk

751 Matematiske fag

7511 Aktuarutdanning

7511.1 Cand.act.-(aktuar-)studiet, sosial-
okonomisk avdeling

7512 Cand.real.-utdanning

7512.1 Cand.real., matematikk hOgre grad
7512.3 Cand.real., mekanikk hOgre grad
7512.5 Cand.real., statistikk hOgre grad
7512.7 Cand.real., databehandling hare

grad

7515 Mag.scient.-utdanning

7515.1 Mag.scient. i matematikk
7515.3 Mag.scient. i mekanikk
7515.6 Mag.scient. i statistikk
7515.7 Mag.scient. i databehandling

7519 Annen utdanning i matematiske fag

752 Fysiske og kjemiske fag

7522 Cand.real.-utdanning i fysiske fag

7522.1 Cand.real., fysikk høgre grad
7522.3 Cand.real., kybernetikk hOgre grad
7522.5 Cand.real., astronomi hogre grad
7522.7 Cand.real., geofysikk hOgre grad

7523 Cand.real.-utdanning i kjemiske fag

7523.1 Cand.real., kjemi hOgre grad

7525 Mag.scient.-utdanning i fysiske fag

7525.1 Mag.scient. i fysikk
7525.2 Mag.scient. i astronomi
7525.3 Mag.scient. i geofysikk

7526 Mag.scient.-utdanning i kjemiske fag

7526.1 Mag.scient. i kjemi

7528 Annen utdanning i fysiske fag

7529 Annen utdanning i kjemiske fag

753 Geografiske og geologiske fag

7532 Cand.real.-utdanning

7532.1 Cand.real., geografi hOgre grad
7532.3 Cand.real., limnologi hOgre grad
7532.5 Cand.real., geologi hOgre grad

7535 Mag.scient.-utdanning

7535.1 Mag.scient. i geografi
7535.3 Mag.scient. i limnologi
7535.5 Mag.scient. i geologi

7539 Annen utdanning i geografiske og geologiske fag

754 Biologiske fag

7542 Cand.real.-utdanning

7542.1 Cand.real., botanikk hOgre grad
7542.3 Cand.real., zoologi hOgre grad

7545 Mag.scient.-utdanning

7545.1 Mag.scient. i botanikk
7545.3 Mag.scient. i zoologi

7549 Annen utdanning i biologiske fag

755 Maskintekniske fag

7551 SivilingeniOrutdanning

7551.1 SivilingeniOrstudiet, alm. maskin-
og driftsteknikk, eksamenstermin

7551.3 SivilingeniOrstudiet, skips- og
skipsmaskinbygging, eksamenstermin

7551.5 SivilingeniOrstudiet, flyteknikk,
eksamenstermin

7559 Annen utdanning i maskintekniske fag

756 Elektrotekniske fag

7561 SiviliageniOrutdanning

7561.1 SivilingeniOrstudiet, elektroteknikk,
eksamenstermin

7569 Annen utdanning i elektrotekniske fag

757 Kjemi-tekniske fag

7571 SivilingeniOrutdanning

7571.1 SivilingeniOrstudiet, kjemiteknikk,
eksamenstermin

7579 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

758 Bygge- og anleggstekniske fag

7581 Arkitektutdanning

7581.6 Arkitektstudiet, eksamenstermin
eller 5. årskurs

7582 Sivilingeniorutdanning

7582.1 SivilingeniOrstudiet, bygningsfag,
eksamenstermin

7582.3 SivilingeniOrstudiet, gruvelinje,
eksamenstermin

7582.5 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk geologi, eksamenstermin

7589 Annen utdanning i bygge- og anleggs-
tekniske fag

759 Tekniske fag ellers

7591 SivilingeniOrutdanning

7591.5 SivilingeniOrstudiet, metallurgisk
linje, eksamenstermin

7591.6 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk fysikk, eksamenstermin

7592 MeieriingeniOrutdanning

7592.1 MeieriingeniOrstudiet, 3. årskurs

7593 Jordskifteutdanning

7593.1 Jordskiftekandidatstudiet, 3. årskurs

7599 Annen utdanning i tekniske fag

77
	

Helsevern

771 Sykepleiefag

7711 Legeutdanning

7711.1 Cand.med.-studiet, 2. avd.,
5.- 11. termin

7719 Annen utdanning i sykepleiefag

772 Tannpleiefag

7721 Tannlegeutdanning

7721.1 Cand.odont.-studiet, 3. avd.,
5.- 7. termin

7729 Annen utdanning i tannpleiefag
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775 Apotekfag

7751 Apotekerutdanning

7751.1 Cand.pharm.-studiet, 2. avd.

7759 Annen utdanning i apotekfag

777 Veterinerfag

7771 Veterinærutdanning

7771.1 Cand.med.vet.-studiet, 2. avd.,
2.- 3. avsnitt

7779 Annen utdanning i veterinærfag

779 Helsevernfag ellers

78 	 Jordbruk, 	 skogbruk og
fiske

781 Jordbruksfag

7811 Sivilagronomutdanning

7811.1 Sivilagronamstudiet, allsidig linje,
3. årskurs

7811.2 Siviliagronamstudiet, husdyrbruk,
3. årskurs

7811.3 Sivilagronomstudiet, plantedyrking,
3. årskurs

7811.4 Sivilagronomstudiet, landbruksOkonomi,
3. årskurs

7811.5 Sivilagronomstudiet, landbruksteknikk,
3. årskurs

7819 Annen jordbruksutdanning

782 Gartneri- og hagebruka fag

7821 Hagebrukskandidatutdanning

7821.1 Hagebrukskandidatstudiet, 3. årskurs

7822 Hagearkitektutdanning

7822.1 Hagearkitektstudiet, 3. årskurs

7829 Annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag

783 Skogbruksfag

7831 Forstkandidatutdanning

7831.1 Forstkandidatstudiet, 3. årskurs

7839 Annen skogbruksutdanning

79 	 Tjenesteyting 	 o g
f orsvar

798 Militære fag

7981 Stabsoffiserutdanning

7981.1 Hærens stabsskole
7981.3 Luftforsvarets stabsskole
7981.5 Sjøforsvarets stabsskole

7982 Militær hOgskoleutdanning

7982.1 Forsvarets høgskole

7989 Annen militær utdanning

799 Andre fag

8 	 UTDANNING PA FORSKERNIVA

82 	 Humaniora og estetikk

821 Historiefag

8212 Lic.philos.-utdanning

8214 Dr. philos.-utdanning

8219 Annen forskerutdanning

822 Litteraturfag

8222 Lic.philos.-utdanning

8224 Dr. philos.-utdanning

8229 Annen forskerutdanning

823 Språkfag

8232 Lic.philos.-utdanning

8234 Dr.philos.-utdanning

8239 Annen forskerutdanning

825 Språkvitenskape1ige fag

8252 Lic.philos.-utdanning

8254 Dr.philos.-utdanning

8259 Annen forskerutdanning

826 Filosofiske fag

8262 Lic.philos.-utdanning

8264 Dr.philos.-utdanning

8269 Annen forskerutdanning

827 Religionsfag

8271 Lic.theol.-utdanning

8272 Lic.philos.-utdanning

8274 Dr. theol.-utdanning

8275 Dr. philos.-utdanning

8279 Annen forskerutdanning

828 Estetiske fag

8282 Lic.philos.-utdanning

8284 Dr. philos.-utdanning

8289 Annen forskerutdanning

829 Humanistiske fag ellers

8292 Lic.philos.-utdanning

8294 Dr, philos.-utdanning
8299 Annen forskerutdanning

83 	 Undervisning

837 Pedagogikk

8372 Lic.philos.-utdanning

8374 Dr. philos.-utdanning

8379 Annen forskerutdanning

84 	 Samfunnsvitenskap
og 	 jus

841 Økonomisk-adMinistrative fag

8411 Lic.NHH-utdanning

8414 Dr. oecon.-utdanning

8419 Annen forskerutdanning

842 Samfunnsøkonomiske fag
8422 Lic.philos.-utdanning

8424 Dr. philos.-utdanning

8425 Dr. oecon.-utdanning

8429 Annen forskerutdanning

843 Psykologiske fag

8432 Lic.philos.-utdanning

8434 Dr. philos.-utdanning

8439 Annen forskerutdanning
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844 Sosiologiske fag 853

8442 Lic.philos.-utdanning 8532

8444 Dr. philos.-utdanning 8534

8449 Annen forskerutdanning 8539

845 Statevitenskapeligefag 854

8452 Lic.philos.-utdanning 8542

8454 Dr. philos, -utdanning 8544

8459 Annen forskerutdanning 8549

848 Juridiske fag 855

8481 Lic.jur.-utdanning 8551

8482 Lic.philos.-utdanning 8554

8484 Dr. jur.-utdanning 8559

8485 Dr. philos. ,-utdanning 856
8489 Annen forskerutdanning 8561

849 Samfunnsfag ellers 8564

8492 Lic.philos.-utdanning 8569

8494 Dr. philos.-utdanning 857
8499 Annen forskerutdanning 8571

8574

85 Naturvitenskap
teknikk

og 8579

858
851 Matematiske fag 8581
8512 Lic.philos.-utdanning 8584
8514 Dr. philos.-utdanning 8589
8519 Annen forskerutdanning

859
852 Fysiske og kjemiske fag 8591
8522 Lic.philos.-utdanning 8592
8524 Dr. philos.-utdanning 8594
8529 Annen forskerutdanning 8595

8599

Geografiske og geologiske fag

Lic.philos.-utdanning

Dr. philos.-utdanning

Annen forskerutdanning

Biologiske fag

Lic.philos.-utdanning

Dr. philos.-utdanning

Annen forskerutdanning

Maskintekniske fag

Lic.techn.-utdanning

Dr. techn.-utdanning

Annen forskerutdanning

Elektrotekniske fag

Lic.techn.-utdanning

Dr. techn.-utdanning

Annen forskerutdanning

4jemi-tekniske fag

Lic.techn. -utdanning

Dr. techn.-utdanning

Annen forskerutdanning

Bygge- og anleggstekniske fag

Lic.techn.-utdanning

Dr. techn.-utdanning

Annen forskerutdanning

Tekniske fag ellers

Lic.techn.-utdanning

Lic.agric.-utdanning

Dr. techn.-utdanning

Dr. agric.-utdanning

Annen forskerutdanning
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ALFABETISK FORTEGNELSE OVER UTDANNINGER

A

Adjunktutdanning:
LærerprOve og to-årig tilleggsutdanning

i humanistiske fag 	  6341.0
Lærerprøve og to-årig tilleggsutdanning

i naturvitenskapelige fag 	  6342.0
LærerprOve og to-årig tilleggsutdanning

i humanistiske og naturvitenskapelige
fag 	  6343.0

Lærerprøve og to-årig tilleggsutdanning
i humanistiske og pedagogiske fag 	  6344.0

LærerprOve og to-årig tilleggsutdanning
i humanistiske og andre fag 	  6345.0

LærerprOve og to-årig tilleggsutdanning
i naturvitenskapelige og pedagogiske
fag 	  6346.0

Lærerprøve og to-årig tilleggsutdanning
i naturvitenskapelige og andre fag 	  6347.0

LærerprOve og to-årig tilleggsutdanning
i pedagogiske og andre fag 	  6348.0

Annen adjunktutdanning 	  6349.0
Agronomteknikerutdanning 	  4813.4
Agronomutdanning:

1-årig teoretisk landbruksskole 	  4812.1
li-årig eller 2-vinters landbruksskole 	  4812.2
li-årig jord- og skogbrukskurs 	  4812.3

Aktuarutdanning:
Matematisk avdeling 	  6511.1
SosialOkonomisk avdeling 	  7511.1

Allmenn litteraturkunnskap, grunnfag 	  5222.1
Allmenn språkvitenskap, grunnfag 	  5252.1
Almar Næss' Tekniske Akademi 	  5599,1
Apotekereksamen, 2. avdeling 	  6751.3
Arabisk, mellomfag 	  5244.6
Arbeidsdirektoratets etatskole, i-årig

aspirantkurs 	  5418.6
Arbeidslederutdanning for:

Fisketilvirkning 	  3411.3
Grafiske fag 	  4411.3
Håndverk og småindustri 	  4411.4
Treindustri 	  4411.2

	

Verkstedindustri    4411.1
Andre fag 	  4411.6

Arbeidsskole:
Jern- og metallinje 	  3549.6
Snekkerlinje 	  3564.4

Arbeidsterapiutdanning:
1.- 2. semester 	  4762.1
3. semester 	  5762.1

Arkeologi, klassisk:
Grunnfag 	  5212.3

Arkeologi, nordisk:
Grunnfag 	  5212.2
Mellomfag 	  5214.2

Arkitektutdanning:
1.- 2. årskurs 	  5581.6
3.- 4. årskurs 	  6581.6
Eksamenstermin 	  7581.6

Arkivlederutdanning 	  4438.1
Astronomi, emnestudium 	  5522.2

B

Bakerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3581.2
FagprOve 	  4581.5

Ballettinstituttet,2-årig skole for dansere 4283.1
Bankakademiet:
1. avdeling 	  4437.1
2. avdeling 	  4437.2

Bankskolen, høyere avdeling 	  5417.1
Barnehagelærerutdanning, 2-årig kurs 	  5311.1

Barnehageutdanning 	  1121.0
Barnepleierutdanning:

1-årig kurs 	  3731.0
1-årig kurs 	  4731.2

BedriftsOkonamisk Institutt:
2-årig deltidskurs 	  ,... 4423.1
Studium til kandidateksamen(11-årig til-

leggsstudium) 	  5411.4
Studium til diplomeksamen, 1. avdeling 	  5411.3
Studium til diplomeksamen, 2. avdeling 	  6411.3

Befalsskole:
1-årig grunnleggende befalsutdanning

	i Hæren     4981.1
1-årig grunnleggende befalsutdanning

i Luftforsvaret 	  4981.3
1-årig grunnleggende befalsutdanning

i Sjøforsvaret 	  4981.2
Befalsskolens Overste avdeling (Hæren) 	  4981.4
Kystartilleriavdelingen ved befalsskolen

for kystartilleriet 	  5981.4
Bibelskole:
Bibelkurs 	  3221.1
Forkynnerkurs 	  3221.2

Billedhoggerutdanning 	  6287.5
Bilmekanikerutdanning:
Videregående verkstedskole 	  4531.3
Fullstendig verkstedskole 	  4531.4
Fagprove 	  4531.5

Biloppretterutdanning, grunnleggende verk-
stedskole 	  3531.2

Bilteknisk kurs ved Sivilopplæringen for
forsvaret 	  3531.6

Biologi, emnestudium 	  5542.1
Blomsterbindingskurs 	  3829,1
Bokbinderutdanning, fagprøve 	  4572.5
Boktrykkerutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3571.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3571.2
FagprOve for reproduksjonsarbeidere 	  4571.6
Fagprøve for settere 	  4571.5
Fagprøve for trykkere 	  4571.7

Botanikk, emnestudium 	  5542.2
Bulgarsk, mellomfag 	  5235.5
Buntmakerutdanning 	  4517.7
Butikkfagkurs 	  3444.1
Bygningssnekkerutdanning (tOmrer-):

Grunnleggende verkstedskole 	  3561.2
Videregående verkstedskole 	  4561.3
Fullstendig verkstedskole 	  4561.4
FagprOve 	  4561.5

Byggsnekker- og maskinsnekkerutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3563.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3563.2
Videregående verkstedskole 	  4563.3
Fullstendig verkstedskole 	  4563.4

Bygnings arbeiderutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3568.2
Videregående verkstedskole 	  4568.3

Bygningstapetserutdanning, fagprOve 	  4565.6
Byråskolen, kurs III 	  4438.4
Bysseguttutdanning, kurs for fOrstereis-

gutter 	  3929.1
Borsemakerutdanning, fagprOve 	  4549.6
Båtbyggerutdanning, grunnleggende verksted-

skole 	  3561.3

C

Cand.act.-utdanning 	  7511.1
Cand.jur.-utdanning 	  7481.1
Cand.mag.-utdanning i biologiske fag:
Botanikk, zoologi og kjemi 	  6545.1
Botanikk, zoologi og geografi 	  6545.2
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Cand.mag. -utdanning i biologiske fag (forts.):
Botanikk, zoologi og annet fag 	  6545.3
Botanikk, kjemi og matematikk 	  6545.4
Botanikk, kjemi og annet fag (ikke

zoologi) 	  6545.5
Zoologi, kjemi og matematikk 	  6545.6
Zoologi, kjemi og annet fag (ikke

botanikk) 	  6545.7
Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

biologiske fag 	  6545.9
Cand.mag.-utdanning i filosofiske fag:

Filosofi, idéhistorie og annet fag 	  6265.1
Filosofi, logikk og annet fag (ikke

idéhistorie) 	  6265.2
Idéhistorie, logikk og annet fag (ikke

filosofi) 	  6265.3
Annen fagkombinasjon med minst to

filosofiske fag 	  6265.9
Cand.mag.-utdanning i fysiske fag:

Fysikk, matematikk og astronomi 	  6525.1
	Fysikk, matematikk og geofysikk   6525.2

Fysikk, matematikk og kjemi 	  6525.3
Fysikk, matematikk og geografi 	  6525.4
Fysikk, matematikk og andre fag 	  6525.5
Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

fysiske fag 	  6525.9
Cand.mag.-utdanning i geografiske og geo-

logiske fag:
Geografi, matematikk og kjemi 	  6535.1
Geografi, matematikk og fysikk 	  6535.2
Geografi, matematikk og andre fag 	  6535.3
Geologi, kjemi og matematikk 	  6535.5
Geologi, kjemi og fysikk 	  6535.6
Geologi, kjemi og andre fag 	  6535.7
Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

geografiske og geologiske fag 	  6535.9
Cand.mag.-utdanning i historiefag:

Historie, arkeologi og norsk 	  6215.1
Historie, arkeologi og engelsk 	  6215.2
Historie, arkeologi og tysk 	  6215.3
Historie, arkeologi og annet fag 	  6215.4
Historie, kunsthistorie og norsk 	  6215.5
Historie, kunsthistorie og engelsk 	  6215.6
Historie, kunsthistorie og tysk 	  6215.7
Historie, kunsthistorie og annet fag 	  6215.8
Annen fagkombinasjon med minst

2 historiefag 	  6215.9
Cand.mag.-utdanning i "humanistiske fag

ellers":
Historie, norsk og folkeminnevitenskap 	  6295.1
Historie, norsk og pedagogikk 	  6295.2
Historie, norsk og statsvitenskap 	  6295.3
Historie, norsk og geografi 	  6295.4
Historie, norsk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6295.5
Historie, engelsk og pedagogikk 	  6295.6
Historie, engelsk og statsvitenskap 	  6295.7
Historie, engelsk og geografi 	  6295.8
Historie, engelsk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6295.9
Historie, tysk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6296.1
Historie, fransk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6296.2
Historie, latin og statsvitenskap 	  6296.3
Historie, latin og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6296.4
Annen fagkombinasjon med minst 2 humanis-

tiske fag fra hver sin faggruppe 	  6296.8
Annen cand.mag.-utdanning ved historisk-

filosofisk fakultet (fagkombinasjoner
med bare ett humanistisk fag ikke
spesifisert annet sted) 	  6296.9

Cand.mag.-utdanning i juridiske fag:
Offentlig rett og kriminologi 	  6485.1

Cand.mag.-utdanning i kjemiske fag:
Kjemi, matematikk og fysikk 	  6526.1
Kjemi, matematikk og geografi 	  6526.2
Kjemi, matematikk og annet fag 	  6526.3

Kjemi, fysikk og botanikk/zoologi 	 6526.4
Kjemi, fysikk og annet fag 	  6526.5
Kjemi, geografi og botanikk/zoologi 	  6526.6
Kjemi, geografi og annet fag 	  6526.7
Annen fagkombinasjon med hovedvekt på

kjemiske fag 	  6526.9
Cand.mag.-utdanning i matematiske fag:

Matematikk, mekanikk og fysikk 	  6515.1
Matematikk, mekanikk og andre fag 	  6515.2
Matematikk, statistikk og fysikk 	  6515.3
Matematikk, statistikk og andre fag 	  6515.4
Matematikk, fysikk og kjemi 	  6515.5
Matematikk, fysikk og andre fag (ikke

mekanikk eller statistikk) 	 6515.66515.6
Andre fagkombinasjoner med hovedvekt på

matematiske fag 	  6515.9
Cand.mag.-utdanning i "naturvitenskapelige

og tekniske fag ellers":
Matematikk, fysikk og humanistiske fag 	  6595.1
Matematikk, fysikk og pedagogikk ......	 6595.2
Matematikk, fysikk og samfunnsfag 	 6595.36595.3
Matematikk, botanikk/zoologi og

humanistiske fag ............ ........	 6595.5
Annen cand.mag.-utdanning ved matematisk-

naturvitenskapelig fakultet (fagkombina-
sjon med hovedvekt på ett humanistisk,
pedagogisk eller samfunnsvitenskapelig
fag) 	  6595.9

Cand.mag.-utdanning i religionsfag:
Religionshistorie, kristendomskunnskap og

norsk 	  6275.1
Religionshistorie, kristendomskunnskap og

engelsk .....	 ..................	 6275.2
Religionshistorie, kristendomskunnskap og

tysk 	  6275.3
Religionshistorie, kristendomskunnskap og

annet fag 	  6275.4
Annen fagkombinasjon med minst 2 religi-

onsfag 	  6275.9
Cand.mag.-utdanning i "samfunnsfag

ellers":
Psykologi, sosiologi og statsvitenskap 	  6495.1
Psykologi, sosiologi og pedagogikk 	  6495.2
Psykologi, sosiologi og fysiologi 	  6495.3
Psykologi, sosiologi og annet fag .....	 6495.4
Sosiologi, statsvitenskap og annet fag

(ikke psykologi) 	  6495.5
Annen fagkombinasjon med minst 2 sam-

funnsfag 	  6495.9
Psykologi, pedagogikk og historie 	  6496.1
Psykologi, pedagogikk og annet ikke

samfunnsvitenskapelig fag 	  6496.2
Annen cand.mag.-utdanning ved samfunns-

vitenskapelig fakultet 	  6496.9
Cand.mag.-utdanning i språkfag:

Norsk, engelsk og tysk 	  6245.1
Norsk, engelsk og fransk 	  6245.2
Norsk, engelsk og historie 	  6245.3
Norsk, engelsk og annet fag 	  6245.4
Norsk, tysk og fransk 	  6245.5
Norsk, tysk og historie 	  6245.6
Norsk, tysk og annet fag (ikke engelsk) 	  6245.7
Norsk, fransk og historie 	  6245.8
Norsk, fransk og annet fag (ikke engelsk

eller tysk) 	  6245.9
Engelsk, tysk og fransk 	  6246.1
Engelsk, tysk og historie 	  6246.2
Engelsk, tysk og annet fag (ikke norsk) 	  6246.3
Engelsk, fransk og historie 	  6246.4
Engelsk, fransk og annet fag (ikke norsk

eller tysk) 	  6246.5
Tysk, fransk og historie 	  6246.6
Tysk, fransk og annet fag (ikke norsk

eller engelsk) 	  6246.7
Annen fagkombinasjon med minst 2 språkfag 6246.9

Cand.med.-utdanning 	  7711.1
Cand.med.vet.-utdanning 	  7771.1
Cand.odont.-utdanning . 	  7721.1
Cand.oecon.-utdanning 	  7421.1
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Cand.paed.-utdanning 	 7371.1
Cand.pharm.-utdanning 	 7751.1
Cand.philo1.-utdanning:
Engelsk, hovedfag 	 7232.2
Finsk, hovedfag 	 7233.6
Fransk, hovedfag 	 7232.4
Gresk, hovedfag 	 7243.3
Historie, hovedfag 	 7212.1
Italiensk, hovedfag 	 7232.7
Kristendamskunnskap, hovedfag 	 7272.1
Kulturgeografi, hovedfag 	 7492.1
Latin, hovedfag 	 7243.1
Musikk, hovedfag 	 7282.1
Nederlandsk, hovedfag 	 7232.6
Norsk, hovedfag 	 7232.1
Pedagogikk, hovedfag 	 7372.1
Polsk, hovedfag 	 7233.2
Russisk, hovedfag 	 7233.1
Serbokroatisk, hovedfag 	 7233.4
Spansk, hovedfag 	 7232.5
Tsjekkisk, hovedfag 	 7233.3
Tysk, hovedfag 	 7232.3

Cand.polit.-utdanning:
Pedagogikk, hovedfag 	 7374.1
Statsvitenskap, hovedfag 	 7454.1

Cand.psychol.-utdanning 	 7431.1
Cand.real.-utdanning:
Astronomi, hOgre grad 	 7522.5
Botanikk, hOgre grad 	 7542.1
Databehandling, hOgre grad 	 7512.7
Den faste jords fysikk, hOgre grad 	 7522.7
Fysikk, hOgre grad 	 7522.1
Geofysikk, hOgre grad 	 7522.7
Geografi, hOgre grad 	 7532.1
Geologi, hOgre grad 	 7532.5
Kjemi, hOgre grad 	 7523.1
Kybernetikk, hOgre grad 	 7522.3
Limnologi, hOgre grad 	 7532.3
Marin biologi, hOgre grad 	 7543.3
Matematikk, hOgre grad 	 7512.1
Pedagogikk, hovedfag 	 7373.1
Mekanikk, hOgre grad 	 7512.3
Statistikk, hOgre grad 	 7512.5
Systematisk botanikk, hOgre grad 	 7542.5
Zoologi, hOgre grad 	 7542.3

Cand.theol.-utdanning 	 7271.1

D

Dagheimutdanning 	 1122.0
DamefrisOrutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	 3931.2
Videregående verkstedskole 	 4931.3
FagprOve 	 4931.5

Danse lærerutdanning 	 4393.1
Databehandling, emnestudium 	 5512.4
Dekksmannskapsutdanning, kurs for fOrste-

reisgutter 	 3631.1
Diakonutdanning, Diakonhjemmets pleier-

skole 	 5715.1
Dirigentutdanning, kurs ved Musikk-
konservatoriet for kor- og orkester-
dirigenter 	

DisparsjOreksamen 	
Dr. agric.-utdanning i:

Gartneri- og hagebruksfag 	
Jordbruksfag 	
Jordskiftefag 	
Meierifag 	
Skogbruksfag 	

Dr. jur.-utdanning 	
Dr. med.-utdanning 	
Dr. med.vet.-utdanning 	
Dr. odont.-utdanning 	
Dr. oecon.-utdanning i:

Økonomisk-administrative fag 	
SamfunnsOkonomiske fag 	

Dr. philos.-utdanning i:
Apotekfag 	 I 	  8754.0
Liologiske fag 	  8544.0
Estetiske fag 	  8284.0
Filosofiske fag 	  8264.0
Fysiske fag 	  8524.0
Geografiske fag 	  8534.0
Geologiske fag 	  8534.0
Historiefag 	  8214.0
Juridiske fag 	  8485.0
Kjemiske fag 	  8524.0
Litteraturfag 	  8224.0
Matematiske fag 	  8514.0
Pedagogikk 	  8374.0
Psykologiske fag 	  8434.0
Religionsfag 	  8275.0
SamfunnsOkonamiske fag 	  8424.0
Sosiologiske fag 	  8444.0
Språkfag 	  8234.0
Språkvitenskapelige fag 	  8254.0
Statsvitenskapelige fag 	  8454.0
Humanistiske fag ellers 	  8294.0
Samfunnsfag ellers 	  8494.0

Dr. techn.-utdanning i:
Anleggstekniske fag 	  8584.0
Byggetekniske fag 	  8584.0
Elektrotekniske fag 	  8564.0
Kjemi-tekniske fag 	  8574.0
Maskintekniske fag 	  8554.0
Tekniske fag ellers 	  8594.0

Dr . theol.-utdanning 	  8274.0

Elektrikerutdanning, sterkstrOm:
Grunnleggende verkstedskole 	  3551.2
Videregående verkstedskole 	  4551.3
Fullstendig verkstedskole 	  4551.4
FagprOve for elektrisitetsverksmontOrer 	  4551.7
FagprOve for elektromontOrer 	  4551.5
Fagprove for heisemontOrer 	  4551.6

Elektrikerutdanning, svakstrOm:
Grunnleggende verkstedskole 	  3555.2
Videregående verkstedskole 	  4555.3

Elektramaskinistutdanning, videregående
verkstedskole 	  4552.3

Elektronikkutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3559.1
Videregående verkstedskole 	  4558,3

Elementærteknisk skole:
Anleggsteknikk 	  4569.4
Anleggsteknikk, tilleggskurs 	  4569.5

	

Apotekerteknikere     4751.1
Bilteknikk 	  4531.6
Driftsteknikk 	  4592.3
Husbyggingsteknikk 	  4568.6
Maskinteknikk 	  4538.6
Maskinteknikk og skipsbygging 	  4545.6
SterkstrOmsteknikk 	  4554.6
SvakstrOmsteknikk 	  4558.6
Tegneassistenter 	  4593.6
Tekniske assistenter 	  4592.2
Urmakere 	  4521.6
VVS-teknikk 	  4544.6

Engelsk:
Grunnfag 	  5232.2
Mellomfag 	  5234.2
Hovedfag 	  6233.2

Etnografi:
Grunnfag 	  5492.1
Mellomfag 	  5494.1

Etnologi:
Grunnfag 	  5292.1
Mellomfag 	  5294.1

4253.2
6489.1

8824.0
8814.0
8595.0
8595.0
8834.0
8484.0
8714.0
8774.0
8724.0

8414.0
8425.0
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Faglærerutdanning i:
Håndverk, husflid og heimeindustri 	  5335.6
Kurs for yrkeslærere i stilling 	  4339.1
Kjole- og drakts0m, grunnutdanning 	  5335.3
Kjole- og drakts0m, tilleggsutdanning 	  6335.3
Veving, grunnutdanning 	  5335.1
Veving, tilleggsutdanning 	  6335.1
Andre tekstile aktiviteter (prydsOm o.1.) 5335.2
Suppleringskurs for faglærere uten god-

kjent pedagogisk utdanning 	  5339.1
FarmasOytutdanning:

1. avd	 1. avsnitt 	  5751.2
1. avd., 2. avsnitt 	  6751.2
2. avd. 	  7751.1

Feierutdanning, fagprOve 	  4944.5
Fengselsskolen:

Aspirantkurs 	  4973.2
Tjenestemannskurs 	  4973.1

Filosofi:
Grunnfag 	  5262.1
Mellomfag 	  5264.1

Filosofihistorie, logikk og psykologi,
forberedende prOver 	  5261.1

Finsk:
Grunnfag 	  5233.6
Mellomfag 	  5235.6
Hovedfag 	  6234.6

Fiskebåtstuertutdanning:
1-årig verkstedskole 	  3921.1
Stuertlinje ved fiskerfagskole 	  3921.3

Fiskerfagskole:
Fiskebåtstuertlinje 	  3921.3
Fiskeskipperlinje 	  3851.2
Motorpasserlinje 	  3629.1

Fiskeskipperutdanning:
Fiskeskipperlinje ved fiskerfagskole 	  3851.2
Navigasjonslinje ved yrkesskole for

	fiskere     ... 3851.1
Fisketilvirkerutdanning:

Statens Lærebruk, linje for fi-
virkningvirkning og fiskeindustri ..... 	 .... 3584.1

Statens Lærebruk, linje for tran, olje
og f6rstoffer 	  3584.2

Fjernsynfotografkurs 	  5956.1
Fjernsynteknikerkurs 	  5566.3
Fjernsynsteknisk kurs ved Sivilopplmr-

ingen for forsvaret .......... ...... . 	  3557.6
Flygelederutdanning 	  5644.3
Flymekanikerutdanaing:

Grunnleggende verkstedskole 	 3532.2
Videregående verkstedskole 	 4532.3 ... .. 	 4532.3
FagprOve ................ .......... .	 4532.5

Fly- og turistvertinneutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3924.1
Kurs for flyvertinner 	  4924.1

FolkehOgskole, 1. årskurs:
Bibliotek- og litteraturlinje 	  3151.2
Husflid- og snekkerlinje 	  3151.6
Husstellinje 	  3151.7
Journalist- og samfunnslinje 	  3151.5
Musikklinje 	  3151.3
Teaterlinje 	  3151.4
Teoretisk (vanlig) linje 	  3151.1
Ungdomsleder- og idrettslinje 	  3151.8
Annen linje 	  3151.9

FolkehOgskole, 2. årskurs:
Bibliotek- og litteraturlinje 	  4152.2
Husflid- og snekkerlinje 	  4152.6
Husstellinje 	  4152.7
Journalist- og samfunnslinje 	  4152.5
Musikklinje 	  4152.3
Teaterlinje 	  4152.4
Teoretisk (vanlig) linje 	  4152.1
Ungdomsleder- og idrettslinje 	  4152.8
Annen linje 	  4152.9

FolkehOgskole, videregående kurs 	  4153.0
FolkehOgskole, husstell- og håndarbeidskurs 3919.1

Folkelivsgransking:
Grunnfag 	
Mellomfag 	

Folkeminnevitenskap:
Grunnfag 	
Mellomfag 	

Folkeskoleutdanning:
1.- 6. klasse 	
7. klasse 	

Fondsmeglereksamen 	
Fonetikk, grunnfag 	
Forberedende prOver i filosofi, logikk og

psykologi 	
Forkurs for idrettshOgskolen 	
Forkurs for landbrukshOgskolen 	
Forkurs for landbrukshOgskolen 	
Forkurs for teknisk skole 	
Formingskurs ved Blindeskolen 	
Formingslærerutdanning:

Jern- og metallarbeid, grunnutdanning 	
Jern- og metallarbeid, tilleggsutdanning 	
Tegning m.v., grunnutdanning 	
Tegning m.v., tilleggsutdanning 	
Tekstilforming, grunnutdanning 	
Tekstilforming, tilleggsutdanning 	
Tekstilforming, videregående tilleggs-

utdanning 	
Trearbeid, grunnutdanning 	
Trearbeid, tilleggsutdanning .......

Forsikringsteknisk eksamen 	
Forstkandidatutdanning:

1.- 2. årskurs 	
3. årskurs 	

Forsvarets hOgskole 	
Forvalterutdanning 	
Fotografutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	
FagprOve 	

Framhaldsskole:
1-årig 	
2-årig 	

Fransk:
Mellomfag 	
Hovedfag 	

Fysikk, emnestudium 	
Fysioterapiskole 	
FOrskoleutdanning, 1-årig 	

G

Gartner lærlingutdanning:
i-årig praktisk kurs 	
1-årig praktisk kurs 	
li-årig praktisk kurs 	

Gartnerutdanning:
Anleggslinje 	
Annen linje 	

Geofysikk, emnestudium 	
Geografi (kultur-):

Grunnfag 	
Mellomfag 	
Hovedfag 	

Geografi (natur-), emnestudium 	
Geologi, emnestudium 	
Gipsmakerutdanning, fagprOve 	
Glassliper- og speilbeleggerutdanning,

fagprOve 	
Glassmesterutdanning, fagprOve 	
GravOrutdanning, fagprOve 	
Gresk:

Forberedende prOver 	
Mellomfag 	
Hovedfag 	

Grunnskoleutdanning på barneskoletrinnet 	
Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet:

Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige
fag m/tysk 	

5292.1
5294.1

5292.2
5294.2

2120.0
3120.0
5419.1
5252.5

5261.1
4192.0
4193.0
5831.1
4191.0
3599.4

5332.2
6332.3
5332.4
6332.7
5332.1
6332.1

6332.2
5332.3
6332.5
6511.3

6831.1
7831.1
7982.1
4819.1

3950.2
4951.5

3141.0
3142.0

5234.4
6233.4
5522.1
5761.1
1111.0

3821.1
3821.2
3821.3

4823.1
4823.2
5522.3

5492.2
5494.2
6493.1
5532.1
5532.2
4567.6

4599.7
4566.5
4525.5

5231.3
5245.3
6244.3
2110.0
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Grunnskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet (forts.):
Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige

fag u/tysk 	  3112.0
Plan 2 som laveste plan i obliga-

toriske skriftlige fag m/tysk 	  3113.0
Plan 2 som laveste plan i obligatoriske

skriftlige fag u/tysk 	  3114.0
Plan 1 som laveste plan i obligatoriske

skriftlige fag m/tysk 	  3115.0
Plan 1 som laveste plan i obligatoriske

skriftlige fag u/tysk 	  3116.0
Plan A i 1 eller 2 obligatoriske

skriftlige fag 	  3117.0
Plan A i alle obligatoriske skriftlige

fag 	  3118.0
Annet plan- og fagvalg 	  3119.0

Grunnskoleutdanning, 10. frivillige år:
Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige

fag, m/tysk 	  4111.0
Annet plan- og fagvalg 	  4119.0

Gullsmedutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3523 2
FagprOve 	  4523.5

Gymnasutdanning på engelsklinje:
Med dramatikk 	
Med fransk skriftlig 	
Med fysikk 	
Med kunsthistorie 	
Med musikk 	
Med russisk 	
Med spansk 	
Med utvidet tysk 	
Vanlig 	

Gymnasutdanning på latinlinje:
Med fransk 	

 
4143.3

Med gresk 	
 

4143.2
Vanlig 	

 
4143.1

Gymnasutdanning på naturfaglinje 	  4147.0
Gymnasutdanning på norrOnlinje:

Med utvidet gammelnorsk 	
 

4142.2
Vanlig 	

 
4142.1

Gymnasutdanning på reallinje:
Med russisk 	  4146.2
Med utvidet kjemi 	  4146.3
Vanlig 	  4146.1

Gymnasutdanning på Okonomisk linje 	  4144.0
Gælisk, mellomfag 	  5244.3

H

Hagearkitektutdanning:
1.- 2. årskurs 	  6822.1
3. årskurs 	  7822.1

Hagebrukskandidatutdanning:
.1.- 2. årskurs 	 'WOW 	 6821.1

3. årskurs 	  7821.1
Hagebruksutdanning, 1-årig teorikurs 	  4822.2
Handelsgymnas, 2-årig 	  4422.1
Handelslærereksamen ved NHH 	  7331.1
Handelslærlingutdanning:

Handelslinje ved yrkesskole for handel
og kontor 	  3441.1

Videregående kurs på handelslinje ved
yrkesskole for handel og kontor 	  4441.2

Handelsskole:
i-årig kurs 	  3421.1
1-årig kurs 	  3421.2

Hanskemakerutdanning, fagprøve 	  4519.6
Hebraisk:

Forberedende prove 	  5231.5
Mellomfag 	  5244.5

Heisemontorutdanning, fagprove 	 • 	  4551.6

	

Hermetikkfagskole    4585.1
Herrefrisorutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3932.2
Videregående verkstedskole . • •  	 4932.3
Fullstendig verkstedskole 	  4932.4
Fagprove 	  4932.5

Historie:
Grunnfag 	  5212.1
Mellomfag 	  5214.1
Hovedfag 	  6213.1

Hjelpepleierutdanning 	  3711.1
Hotellfagskole, i-årig hotell - og

restaurantkurs 	  4925.1
Husflidskole:

1-årig somkurs 	  3517.3
1-årig sOmkurs 	  3517.4
1-årig formingskurs 	  3517.5
1-årig husstell- og sOmkurs 	  3919.3
Kurs for instruktorer til arbeidsstuer 

•

• 3391.1
Kurs i jern- og metallarbeid 	  3549.6

HusholdshOgskole 	  6338.5
Husmorskole:

i-årig kurs 	 • 	  3911.1
1-årig kurs 	  3911.2

Husmorvikarkurs, i-årig 	  3912.1
Husstellkurs ved spesialskole 	  3919.2
Husstellærerutdanning:

Grunnutdanning 	  5338.1
Ett-årig videreutdanning 	  6328.1

Hærens administrative skole 	  4982.1
Hærens ingeniørskole:

1.- 2 skoleår 	  4984.8
3. skoleår 	  5984.1

Hærens stabsskole 	  7981.1
H.Trens yrkesskole for sambandsteknisk

befal:
Radiamekanikerlinje 	  4983.1
Telefonmekanikerlinje 	  4983.2
Telegrafmekanikerlinje 	  4983.3

Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal:
Bilmekanikerlinje 	  4984.4
Borsemakerlinje 	  4984.1
Instrumentmakerlinje 	  4984.2
Våpensmed/finmekanikerlinje 	  4984.3

Håndverk- og kunstindustriskole:
Begynnerkurs 	  4290.1
Linje for bok og bind 	  4263.1
Linje for dekorativ kunst 	  4261.1
Linje for keramikk 	  4271.1
Linje for metall 	  4273.1
Linje for mote- og kostymetegning 	  4275.1
Linje for mObler og innrednings -

arkitektur 	  4272.1
Linje for tekstil 	  4274.1
2-årig reklametegnekurs 	 ,. 4240.5

Håndverkskurs ved landbruksskole:
i-årig kurs 	  3599.1
1-årig kurs 	  3599.2

Idéhistorie:
Grunnfag 	  5262.2
Mellomfag 	  5264.2

Indisk, mellomfag 	  5244.1
Industrilakkererutdanning 	  3565.5
Industrimekanikerutdanning, videregående

verkstedskole 	  4534.5
Instrumentmekanikerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3524,2
FagprOve for instrumentmakere 	  4524.5

Isolatorutdanning, fagprOve 	  4568.5
Italiensk:

Mellomfag 	  5234.7
Hovedfag 	  6233.7

J

Japansk, grunnfag 	  5242.7
Jernbaneskolen:

Banevokterkurs 	  3665.1
Fyrbøterkurs 	  3661.1
Hoyere kurs 	  5418.4

4141.9
4141.2
4141.6
4141.8

... 4141.7
4141.5
4141.3
4141.4
4141.1
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Jernbaneskolen (forts.):
KonduktOrkurs 	  4642.1
Telegrafistkurs 	  4643.1

Jernbinder- og betongstOperutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3567.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3567.3

Jern- og metallarbeiderutdanning:
1-årig verkstedskole 	  3549.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3549.2

Jordbruks lærlingutdanning:
i-årig kurs i jordbruk, hagebruk og
husdyrbruk ... ...... ........ 	  3811.1

i-årig kurs i husdyrbruk 	  3811.2
i-årig kurs i fjOrfestell 	  3811.3
1-årig kurs i jordbruk, hagebruk og
husdyrbruk 	  3811.5

1-årig kurs i husdyrbruk 	  3811.6
1-årig kurs i fjørfestell 	 ..... 	  3811.7

Jordskiftekandidatutdanning:
1.- 2. årskurs 	  6593.1
3. årskurs 	 ................... 	  7593.1

Jordskiftekurs ved landbruksskole ..... 	 4595.7
Journalistskolen (Journalistakademiet) 	  5476.1
Juridisk embetseksamen:

I. avdeling 	  5481.0
2. avdeling ... ... ....... . ..... 	  6481.0
3. svdeling ................ 	  7481.1

K

Karosserimakerutdanning, fagprøve 	 . 	 4543.5
Kinesisk, grunnfag 	  5242.8
Kjemi, emnestudium .......... ............ 	 5523.1
Kjole- og draktsyerutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3514.1

	

Grunnleggende verkstedskole .   3514.2
Videregående verkstedskole 	  4514.3
Fullstendig verkstedskole 	 .. . .... 	 4514.4
Fagprøve ............ ............... 	 4514.5

Kjokkenlederutdanning:
1-årig kurs 	  4921.6
2-årig kurs 	  4921.7

Kjolemaskinistutdanning 	  3594.1
Klassisk arekologi, grunnfag 	  5212.3
Kokkutdanning:

1-årig kokkskole 	  3922.1
1-årig kurs ved hotellfagskole 	  3922.2
1-årig kurs ved fiskerfagskole 	  3922.3
i-årig verkstedskole for kokker og

servitorer ..... ........ ............ 	 3922.4
Grunnleggende verkstedskole for kokker

og servitorer 	  3922.5
Konditorutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	 ....... e. 3581.2
Fagprove 	  4581.6

Konfeksjonssyerutdanning:
i-årig verkstedskole  	 ... 3513.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3513.2
Videregående verkstedskole 	  4513.3

Kontorelevutdanning for nyansatte i stater 	  4438.2
Kontor lærlingutdanning:

Kontorlinje ved yrkesskole for handel
og kontor ....... 	 ..... ...... 	  3431.1

Videregående kurs på kontorlinje ved
yrkesskole for handel og kontor 	  4431.2

Kopper- og blikkslagerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole ..... 	  3543.2
FagprOve 	  4543.6

Korgmakerutdanning ved Blindeskolen:
1. årskurs 	  .,....... 3564.7
2. årskurs 	  4564.7

Krigsskolen:
1. skoleår 	  5981.1
2. og 3. skoleår .   6981.1

Kriminologi:

	

Grunnfag ...... .............   5482.2
Mellomfag 	  5484.2

Kristendomskunnskap:
Grunnfag 	  5272.3
Mellomfag 	  5274.3
Hovedfag 	  6273.3

KroppsOvingslærerutdanning:
1-årig tilleggskurs ved lærerskole 	  6327.1
Idrettshøgskolen, grunnkurs 	  5333.2
Idrettshøgskolen, tilleggskurs og 2-års
studiet 	  5333.3

Statens gymnastikkskole 	  5333.1
Kunsthistorie:

	

Grunnfag     5212.4
Mellomfag 	  5214.4

Kunsthåndverkerutdanning, grunnleggende
verkstedskole 	  3270.3

Kunstmalerutdanning 	  6287.1
Kystskipperutdanning av:

2. klasse 	  3612.1
1. klasse 	  4612.2

Laborantutdanning, grunnleggende verksted-
skole 	  3591.2

Landbruksskole, 1-årig teorikurs 	  3819.1
Landbruksmekanikerutdanning:
Videregående verkstedskole 	  4533.3
Fullstendig verkstedskole 	  4533.4

Latin:
Forberedende prOve 	  5231.1
Mellomfag 	  5245.1
Hovedfag 	  6244.1

Legeutdanning:
1. avdeling 	  5711.1
2. avdeling, 1.- 4 termin 	  6711.1
2. avdeling, 5.- 11.termin 	  7711.1

Lektorutdanning i humanistiske fag:
Lærerprøve og norsk hovedfag 	  7341.1
Lærerprøve og engelsk hovedfag 	  7341.2
Lærerprøve og tysk hovedfag 	  7341.3
Lærerprøve og fransk hovedfag 	  7341.4
Lærerprøve og kristendomskunnskap
hovedfag 	  7341.6

Lærerprøve og musikk hovedfag 	  7341.7
Lærerprøve og annet humanistisk hovedfag 	  7341.9

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag:
Lærerprøve og matematikk hovedfag .. 	  7342.1
Lærerprøve og fysikk hovedfag 	  7342.2
Lærerprøve og kjemi hovedfag 	  7342.3
Lærerprøve og botanikk hovedfag 	  7342.4
Lærerprøve og zoologi hovedfag 	  7342.5
Lærerprøve og annet naturvitenskapelig
hovedfag 	 . 7342.9

Lektorutdanning i annet fag:
Lærerprove og geografi hovedfag 	  7349.1

Lic.agric.-utdanning i:
Gartneri- og hagebruksfag 	  8821.0
Jordbruksfag 	  8811.0
Jordskiftefag 	  8592.0
Meierifag 	  8592.0
Skogbruksfag 	  8831.0

Lic.jur.-utdanning 	  8481.0
Lic.NHH-utdanning 	  8411.0
Lic.odont.-utdanning 	  8721.0
Lic.philos.-utdanning i:
Apotekfag 	  8752.0
Biologiske fag 	  8542.0
Estetiske fag 	  8282.0
Filosofiske fag 	  8262.0
Fysiske og kjemiske fag 	  8522.0
Geografiske og geologiske fag 	  8532.0
Historiefag 	  8212.0
Humanistiske fag ellers 	  8292.0
Juridiske fag 	  8482.0
Litteraturfag 	  8222.0
Matematiske fag 	  8512.0
Pedagogikk 	  8372.0
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8432.0
8272.0
8492.0
8422.0
8442.0
8232.0
8252.0
8452.0

8581.0
8581.0
8561.0
8571.0
8551.0
8591.0
8271.0

3514.4
3514.5
5262.3

4982.3

4983.7
4985.5
7981.3
4984.7
6981.3
5566.1

4321.1
5321.1
5321.2
5321.3
5321.4
6321.4
6322.3
6322.8
6325.2
6328.1
6322.1
6322.6
6327.1
6322.7
6322.2
6322.5
6323.6
6323.1
6322.4
6323.8
3599.8

7255.1
7215.2
7215.1
7495.1
7295.1
7265.1
7256.2
7295.2
7256.7
7255.4
7265.2
7245.1
7256.3
7275.2
7495.2
7215.3
7245.2
7225.1
7285.1
7255.6
7255.5
7375.1

Lic.philos.-utdanning i (forts.):
Psykologiske fag 	
Religionsfag 	
Samfunnsfag ellers 	
SamfunnsOkonamiske fag 	
Sosiologiske fag 	
Språkfag 	
Språkvitenskapelige fag 	
Statsvitenskapelige fag 	

Lic.techn.-utdanning i:
Anleggstekniske fag 	
Byggetekniske fag 	
Elektrotekniske fag 	
Kjemitekniske fag 	
Maskintekniske fag 	
Tekniske fag ellers 	

Lic.theol.-utdanning 	
Lin- og kjolesyerutdanning:

i-årig verkstedskole 	
Grunnleggende verkstedskole 	

Logikk, grunnfag 	
Luftforsvarets befals- og administrasjons-

skole, offiserlinjen 	
Luftforsvarets befalsskole for sambands-

og radarpersonell 	
Luftforsvarets fiygeskole 	
Luftforsvarets stabsskole 	
Luftforsvarets tekniske befalsskole 	
Luftkrigsskolen 	
Lydteknikerkurs 	
Lærerskole:

4-årig linje, 1.- 2. klasse 	
4-årig linje, 3.- 4. klasse 	
2-årig vanlig linje 	
2-årig engelsk linje 	
3-årig linje, 1.- 2. klasse 	
3-årig linje, 3. klasse 	
Tilleggskurs i engelsk 	
Tilleggskurs i forming 	
Tilleggskurs i fysikk 	
Tilleggskurs i heimkunnskap 	
Tilleggskurs i historie 	
Tilleggskurs i kristendomskunnskap 	
Tilleggskurs i kroppsving 	
Tilleggskurs i musikk 	
Tilleggskurs i norsk 	
Tilleggskurs i samisk 	
Tilleggskurs i småskolepedagogikk 	
Tilleggskurs i spesialpedagogikk 	
Tilleggskurs i tysk 	
Tilleggskurs for Ovingslærere 	

Lærlingeskole (teknisk aftenskole) 	

Mag.art.-utdanning i:
Allmenn språkvitenskap 	
Arkeologi, klassisk 	
Arkeologi, nordisk 	
Etnografi 	
Etnologi 	
Filosofi 	
Finsk-ugrisk språkvitenskap 	
Folkeminnevitenskap 	
Fonetikk 	
Germansk filologi 	
Idéhistorie 	
Indisk 	
Keltisk språkvitenskap 	
Kirkehistorie 	
Kulturgeografi 	
Kunsthistorie 	
Latin 	
Litteraturhistorie 	
Musikk 	
Nordisk språkvitenskap 	
NorrOn filologi 	
Pedagogikk 	

Mag.art.-utdanning i 	 (forts.):
Psykologi 	 7435.1
Religionshistorie 	 7275.1
Rettshistorie 	 7485.1
Romansk filologi 	 7255.7
Runologi 	 7256.6
SamfunnsOkonomi 	 7425.1
Sammenlignende indoeuropeisk språk-
vitenskap 	 7255.1

Sammenlignende politikk 	 7455.2
Semittisk språkvitenskap 	 7256.4
Slavisk filologi 	 7256.1
Sosiologi 	 7445.1
Statsvitenskap 	 7455.1
Teatervitenskap 	 7285.3

Mag.scient.-utdanning i:
Astronomi 	 7525.2
Botanikk 	 7545.1
Databehandling 	 7515.7
Fysikk 	 7525.1
Geofysikk 	 7525.3
Geografi 	 7535.1
Geologi 	 7535.5
Kjemi 	 7526.1
Limnologi 	 7535.2
Matematikk 	 7515.1
Mekanikk 	 7515.3
Statistikk 	 7515.6
Zoologi 	 7545.3

Malerutdanning:
i-årig verkstedskole 	 3565.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3565.2
Fullstendig verkstedskole 	 4565.4
FagprOve 	 4565.5
Fagprøve for bil- og vognlakkerere 	 4565.7

Markedsføringsutdanning:
Grunnkurs 	 4443.1
Fagkurs 	 4443.2
Studiekurs 	 5415.1

Maskinarbeiderutdanning:
Videregående verkstedskole 	 4534.4
Fullstendig verkstedskole 	 4534.7

Maskin- og byggsnekkerutdanning:
i-årig verkstedskole 	 3563.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3563.2
Videregående verkstedskole 	 4563.3
Fullstendig verkstedskole    4563.4
Fagprøve for industrisnekkere 	 4563.5

Maskinistutdanning av:
2. klasse 	 3622.1
1. klasse 	 4622.2

Maskinlinje ved Blindeskolen 	 3539.6
Maskinmannskapsutdanning, kurs for

fOrstereisgutter 	 3632.1
Maskinsjefutdanning 	 4621.1
Maskinsjefutdanning, høyere kurs 	 4621.2
Maskinsnekkerutdanning, grunnleggende
verkstedskole 	 3563.3

Matematikk:
Forkurs for realfagstudenter 	 5511.1
Forberedende prove for sosialOkonomer 	 5511.2
Emnestudium 	 5512.1

Medisinsk laboratorieteknikerutdanning 	 4591.3
MeieriingeniOrutdanning:

1.- 2. årskurs 	  6592.1
3. årskurs 	  7592.1

Meieriteknikerutdanning 	  4583.2
Meieriutdanning, kurs for meiersker 	  4583.1
Mekanikk, emnestudium 	  5512.2
Mensendieck-skolen 	  5761.2
MetallstOperutdanning, i-årig verkstedskole 3541.1
Militært språkkurs i russisk   5981.7
Misjonsskole, Det norske Misjonsselskaps:

1.- 2. klasse 	  5276.2
3.- 4. klasse 	  6276.2

Modellsnekkerutdanning, grunnleggende
verkstedskole 	  3563.4

ModellOrassistentutdanning, videregående

	

verkstedskole     4513.5
Modistutdanning, fagprOve 	  4517.5
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Monteringsarbeiderutdanning: P
Grunnleggende verkstedskole 	 3549.3
Kurs ved Moa arbeidsheim, 	 1. årskurs 	 .... 3549.7 Pedgogikk:
Kurs ved Moa arbeidsheim, 2. årskurs 4549.7 Grunnfag 	 5372.1

Motormekanikerutdanning: Mellomfag 	 5374.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3539.3 Hovedfag 	 6373.1
Videregående verkstedskole 	 4538.3 Pedagogisk embetseksamen:

Murerutdanning: 1.- 2. 	 avdeling 	 6371.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3567.2 3,- 4. avdeling 	 7371.1
Videregående verkstedskole 	 4567.3 Pedagogisk seminar .. 	 6377.0
Fullstendig verkstedskole 	 4567.4 Piano lærerutdanning:
Fagprove 	 4567.5 Grunnkurs 	 4361.3

Musikalsk barnehagelærerutdanning 	 4312.1 HOgre kurs 	 4361.4
Nusikk: Pianostemmer- og pianoreparatOrutdanning:
Grunnfag 	 5282.1 Blindeskolen, 	 1. årskurs 	 3599.5
Mellomfag 	 5284.1 Blindeskolen, 	 2. årskurs 	 4599.5
Hovedfag 	 6283.1 Platearbeider- og stålkonstruksjonsarbeider-

Musikklmrerutdanning for stryke- og utdanning, grunnleggende verkstedskole .. 3546.5
blåseinstrumenter 	 4361.5 Politisk historie, grunnfag 	 5212.6

Musikkonservatorium: Politiskolen, grunnkurs for politi-
Linje for konserterende kunstnere 5286.1 aspiranter 	 4972.1
Linje for operasangere 	 5288.1 Polsk:

MObelsnekkerutdanning: Mellomfag 	 5235.2
Grunnleggende verkstedskole 	 3562.2 Hovedfag 	 6234.2
Videregående verkstedskole 	 4562.3 Portugisisk, mellomfag 	 5234.8
Fullstendig verkstedskole 	 4562.4 Postskolen:

MObeltapetserutdanning: Høyere kurs 	 4671.4
Grunnleggende verkstedskole 	 3516.2 Postassistentkurs 	 4671.2
Kurs ved Blindeskolen, 1. årskurs 	 3516.4 Postekspeditorkurs 	 4671.3
Kurs ved Blindeskolen, 2. årskurs 	 4516.6 Postpakkmesterkurs    3672.1
FagprOve 	 4516.5 Videregående kurs for poståpnere 	 3671.1

Måle- og regulerinngsteknikkutdanning,
videregående verkstedskole 	 4595.3

Praktisk-teologisk seminar 	
Produksjonsmekanikerutdanning, grunn-

7277.0

leggende verkstedskole 	 3534.2
Programkurs i Fjernsynet 	 5477.1
Psykologi, grunnfag 	 5432.1

N Psykologisk embetseksamen:
1. avdeling, 	 1. avsnitt 	 5431.1

Nederlandsk: 1. avdeling, 	 2. 	 avsnitt 	 6431.1
Mellomfag 	 5234.6 2. avdeling 	 7431.1
Hovedfag 	 6233.6 POlsemaker- og slakterutdanning, grunn-

Nordisk arkeologi: leggende verkstedskole 	 3582.2
Grunnfag 	 5212.2 POlsemakerutdanning, fagprOve 	 ..... 4582.6
Mellomfag 	 5214.2

Nordisk Husholdshogskole:
Ernæringslinje, 	 1.- 3. semester 	 5338.5
Ernæringslinje, 	 4.- 5. 	 semester 	 ..... 6338.5

Norges HOgre Sykepleieskole:
Administrasjonslinje 	 5716.2 Radio- og fjernsynsmontOrutdanning,
Avdelingslederlinje 	 5716.1 videregående verkstedskole 	 ......... ..... 4557.3
Lærerlinje   ,.. 5336.1 Radio- og fjernsynsteknisk kurs ved

Norges idrettshOgskole: Sivilopplæringen for forsvaret 	 ..... 3557.7
Grunnkurs 	 5333.2 Radioteknisk kurs ved Sivilopplæringen
Tilleggskurs 	 5333.3 for forsvaret 	 3557.5
2-års studiet 	 5333.3 Radiotelegrafistutdanning 	 4681.1

Norges Trelastskole, 1-årig kurs i tre- Realskole, 	 1.- 2. klasse:
lastteknikk 	 4564.6 Ett-språklig linje 	 3162.0

Norsk (nordisk): To-språkling linje 	 3161.0
Grunnfag 	 5232.1 Realskole, 3. klasse:
Mellomfag    5234.1 Ett-språklig linje 	 4162.0
Hovedfag 	 6233.1 To-språklig linje 	 4161.0

Nåtlerutdanning, grunnleggende verksted-
skole 	 3518.2

Redskaps- og maskinstellutdanning,
grunnleggende verkstedskole 	 3539.2

Regnskapskurs ved landbruksskole 	 3432.1
Reklametegner- og dekoratOrutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	 3240.2
0 Videregående verkstedskole 	 4240.3

Religionshistorie:
Offentlig administrasjons- og organisa- Grunnfag 	 5272.1

sjonskunnskap, mellomfag 	 5454.3 Mellomfag 	 5274.1
Offentlig rett, grunnfag    5482.1 Religionsvitenskap, grunnfag 	 5272.2
Oldfrueutdanning 	 4926.1 Renseriutdanning, fagprOve for kjemiske
Organistutdanning: rensere og garderobefargere 	 4945.5

Kurs for eksamen av lavere grad 	 4251.1 Reipslagerutdanning, fagprOve 	 4512.5
Kurs for eksamen av mellomgrad 	 4251.2 Reseptarutdanning 	 5752.1
Kurs for eksamen av hOgre grad 	 4251.3 Revisorskole:

Orkestermusikerutdanning 	 4252.2 1. avdeling (grunnleggende kurs) 	 5412.2
2. avdeling 	 6417.1
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Russisk:
Grunnfag 	  5233.1
Mellomfag 	  5235.1
Hovedfag 	  6234.1
Militært språkkurs i russisk 	  5981.7

ROkterutdanning:
i-årig kurs i husdyrbruk 	  3815.2
1-årig kurs i fjørfehold 	  3815.4

ROktervikarskole 	  3815.3
Rørleggerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3544.2
Videregående verkstedskole 	  4544.3
FagprOve 	  4544.5

Rådgiingsstudiet, Norges lærerhøgskole	 6391.1

Saksbehandlerutdanning, 1-årig kurs 	  4438.3
Salmakerutdanning, fagprove 	  4519.5
Samfunnskunnskap, grunnfag 	  5492.4
SamfunnsOkonomi, stOttefag 	  5422.1
Samisk:

Grunnfag 	  5233.7
Mellomfag 	  5235.7

Sammenlignende politikk, mellomfag 	  5454.2
Samvirkekurs ved landbruksskole 	  3491.1
Sanitetsforeningens treningsinstitutt,

kontortreningsavdeling 	  3439.1
Schous tekniske institutt:

Anleggsavdeling 	  5582.4
Elektroavdeling 	  5561.4
Maskinavdeling 	  5551.4

Seilmakerutdanning, fagprove 	  4517.6
Sekretærkurs for studenter 	  5413.1
Serbo-kroatisk:

Mellomfag 	  5235.4
Hovedfag 	  6234.4

ServitOrutdanning, i-årig serveringskurs
ved hotellfagskole 	  3923.1

Sivilagronomutdanning:
Allsidig linje, 1.- 2. årskurs 	  6811.1
Allsidig linje, 3. årskurs 	  7811.1
Husdyrbruk, 1.- 2. årskurs 	  6811.2
Husdyrbruk, 3. årskurs 	  7811.2
Landbruk3teknikk, 1.- 2. årskurs 	  6811.5
Landbruksteknikk, 3. årskurs 	  7811.5
Landbruksøkonomi, 1.- 2. årskurs 	  6811.4
Landbruksøkonomi, 3. årskurs 	  7811.4
Plantedyrking, 1.- 2. årskurs 	  6811.3
Plantedyrking, 3. årskurs 	  7811.3

SivilingeniOrutdanning, allmenn avdeling:
1.- 2. årskurs 	  5599.6
3.- 4. årskurs 	  6591.6
Eksamenstermin 	  7591.6

SivilingeniOrutdanning, bergavdeling
grunnlinje:
1.- 2. årskurs 	  5589.3
3.- 4. årskurs 	  6582.3
Eksamenstermin 	  7582.3

SivilingeniOrutdanning, bergavdeling,
metallurgisk linje:
1.- 2. årskurs 	  5591.5
3.- 4. årskurs 	  6591.5
Eksamenstermin 	  7591.5

SivilingeniOrutdanning, bergavdeling,
linje for teknisk geologi:
1.- 2. årskurs 	  5589.5
3.- 4. årskurs	 . 	  6582.5
Eksamenstermin 	  7582.5

SivilingeniOrutdanning, bygningsavdeling:
1.- 2. årskurs 	  5589.1
3.- 4. årskurs 	  6582.1
Eksamenstermin 	  7582.1

SivilingeniOrutdanning, elektroteknisk
avdeling:
1.- 2. årskurs 	  5569.1
3.- 4. årskurs 	  6561.1
Eksamenstermin 	  7561.1

SiviiingeniOrutdanning, kjemiavdeling:
1.- 2. årskurs 	  5579.1
3.- 4. årskurs 	  6571.1
Eksamenstermin 	  7571.1

SivilingeniOrutdanning, maskinavdeling,
linje for alm. maskin- og driftsteknikk:
1.- 2. årskurs 	  5559.1
3.- 4. årskurs 	  6551.1
Eksamenstermin 	  7551.1

Sivilingeniorutdanning, maskinavdeling,
linje for flyteknikk:
3.- 4. årskurs 	  6551.5
Eksamenstermin 	  7551.5

SivilingeniOrutdanning, maskinavdeling,
linje for skips- og skipsmaskinbygging:
1.- 2. årskurs 	  5559.2
3.- 4. årskurs 	  6551.3
Eksamenstermin 	  7551.3

Sivilokonameksamen:
1.- 2. studieår 	  5411.7
3. studieår 	  6412.1

Sjøforsvarets gymnastikkskole 	  5981.6
Sjøforsvarets stabsskole 	  7981.5
SjOkrigsskolen:

Nederste avdeling 	  5981.5
Øverste avdeling 	  6981.5

Sjømilitære korps:
Intendanturlinje 	  4982.2
Elektronikklinje 	  4983.5
Maskin-, elektro- eller mekanikklinje 	  4984.5
Dekkslinje 	  4985.2
Musikklinje 	  4985.3

SjåfOrlærerskole 	  4395.1
Skipsbyggerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3545.2
Videregående verkstedskole 	  4545.3

Skipselektrikerutdanning, kurs for skips-
elektrikere ved maskinistskole 	  3553.1

Skipsforerutdanning:
SkipsfOrerkurs 	  4611.1
Hoyere skipsfOrerkurs, navigasjonslinje 	  5611.2
Hoyere skipsfOrerkurs, handels- og

sjOrettslinje 	  5611.3
Skipsmaskinistaspirantutdanning:

Grunnleggende kurs ved maskinistskole 	  3623.1
Videregående kurs ved maskinistskole 	  4623.3
Grunnleggende verkstedskole 	  3623.3
Videregående verkstedskole 	  4623.4

Skogbrukerutdanning, li-årig skogbruks-
kurs (skogskole) 	  4832.2

Skogbrukslærlingutdanning:
i-årig praktisk kurs 	  3831.1
1-årig praktisk kurs 	  3831.2
1-årig grunnkurs ved yrkesskole i

skogbruk 	  3831.3
1-årig praktisk skogskole 	  4832.1

Skogsarbeiderkurs ved yrkesskolen for
skogsarbeidere 	  3839.1

Skog teknikerutdanning:
Videregående kurs etter li-årig skogskole 4833.2
2-årig skogskole 	  4833.3

Skolemusikklærerutdanning 	  4361.2
Skolesanglærerutdanning 	  4362.1
Skomakerutdanning:

Fullstendig verkstedskole 	  4518.4
FagprOve 	  4518.5

SkoreparatOrkurs 	  3518.4
Skredderutdanning:

Videregående verkstedskole 	  4515.3
Fullstendig verkstedskole 	  4515.4
FagprOve 	  4515.5

Slakterutdanning, fagprOve 	  4582.5
Smed- og mekanikerutdanning, grunnleggende

verkstedskole 	  3546.3
Smed- og sveiseutdanning, grunnleggende

verkstedskole 	  3546.2
Smedutdanning, fagprOve 	  4546.6
Småbrukslmrerskole 	  6337.1
Snekkerutdanning, fagprøve for industri-

snekkere 	  4563.5
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Sosialantropologi:
Grunnfag 	  5492.1
Mellomfag 	  5494.1

Sosialskole:
Kommunallinje 	  5418.2
Sosiallinje 	  5466.1

SosialOkonomi, mellomfag 	  5424.1
Sosialøkonomisk embetseksamen:

1. avdeling, 0k. avsnitt 	  5421.1
1. avdeling, stat. avsnitt ... ... 	  6421.1
2. avdeling 	  7421.1

Sosiologi:
Grunnfag 	  5442.1
Mellomfag 	  5444.1

Spansk:
Mellomfag 	  5234.5
Hovedfag 	  6233.5

Spesiallærerskole:
1. avdeling 	  6323.2
2. avdeling 	  6323.5
Kurs for utdanning av talepedagoger 	  6323.3

Spesialskoleutdanning på barneskoletrinnet:
Utdanning for barn med tilpasningsvansker 2135.0
Utdanning for blinde og svaksynte 	  2132.0
Utdanning for dove og tunghOrte 	  2131.0
Utdanning for evneveike 	  2134.0
Utdanning for talehemmede 	  2133.0

Spesialskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet:
Utdanning for ungdom med tilpasnings-

vansker 	  3135.0
Utdanning for blinde og svaksynte 	  3132.0
Utdanning for dOve og tunghørte . ..... • • 	  3131.0
Utdanning for evneveike 	  3134.0
Utdanning for talehemmede 	  3133.0

Statens bergskole:
Linje for gruve og anlegg 	  4569.6
Linje for laboranter 	  4591.4
Linje for oppredning 	  4569.7

Statens bibliotekskole:
Fagbiblioteklinje 	  5226.2
Folkebiblioteklinje 	  5226.3

Statens gymnastikkskole 	  5333.1
Statens kunstakademi:

Linje for billedhogging:
1.- 2. klasse ........ ....	 .... 	  5287.5
3.- 4. klasse 	  6287,5

Linje for kunstmaling:
1.- 2. klasse	 ........... 	  5287.1
3.- 4. klasse ........ ..... . . . ..... . . 	 6287.1

Statistikk, emnestudium ...... 	  5512.3
Statistikk, grunnfag ........ ..... . 	  5492.5
Statsvitenskap:
Grunnfag 	  5452.1
Mellomfag 	  5454.1
Hovedfag ..... ....... 	  6453.1

Steinhoggerutdanning, fagprøve 	  4599.6
Studentfagkurs 	  5411.1
Stuertskole:

Lærerlinje ved hOyere stuertskole 	  4338.1
Praktisk linje ved hOyere stuertskole 	 4921.5
Vanlig stuertskole	 ............	 4921.4

Styrmannsutdanning av:
2. klasse 	  4612.3
1. klasse 	  4612.4

SvakstrOmmontOrutdanning, fagprOve 	  4555.5
Sveiseutdanning:

Kortere kurs 	  3546.8
i-årig verkstedskole 	  3546.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3546.4

Sykepleierutdanning:
Administrasjonslinje ved hogre syke-

pleieskole 	  5716.2
Avdelingslederlinje ved høgre syke-

pleieskole 	  5716.1
Grunnskole i sykepleie 	  4711.2
HelsesOsterskole 	  5714.1
Jordmorskole 	  5712.1
Spesialskole i psykiatrisk sykepleie 

•

	 5713.1

SOmutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3517.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3517.2

Tannlegeassistentutdanning 	  4721.1
Tannlegeutdanning:

1. avdeling 	  5721.1
2. avdeling og 3. avdeling, 1.- 4. termin 6721.1
3. avdeling, 5.- 7. termin ...... 7221.17221.1

Tannpleieutdanning, 2-årig kurs   5722.1
Tannteknikerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3522.2
Videregående verkstedskole 	  4522.3

4522.5
Teaterskole:

FagprOve 	

Linje for operasangere 	  4282.1
Linje for skuespillere 	  4281.1

Teatervitenskap, støttefag 	  5282.3
Tegneassistentutdanning, grunnleggende

verkstedskole 	  3593.2
Teknisk aftenskole (lærlingskole) 	  3599.8
Teknisk assistentutdanning 	  4592.1
Teknisk fagskole:

Linje for bil- og motorteknikk .

•

	 4531.7
Linje for elektronikk 	  4558.7
Linje for maskinteknikk 	  4538.7
Linje for tre- og husbyggingsteknikk 	  4568.7
Tilleggskurs i elektronikk 	  4558.8

Teknisk skole:
Anleggsteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår . 5582.3

$ 3-årig linje, 1.- 2.
skoleår . 	  4569.8

	

, 3-årig linje, 3.skoleår 	▪ 5582.1

	

studentlinje, 1.skoleår 	• 4569.9

	

$ studentlinje, 2.skoleår 	• 5582.1
Automatiseringsteknikk, 3-årig linje,

1.- 2. skoleår 	  4559.3
$ 3-årig linje,

	

3. skoleår ..., 	  5564.1
studentlinje,
1. skoleår 	  4559.4

$ studentlinje,
2. skoleår 	  5564.2

Driftsteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår 	  5554.3
3-årig linje, 1.- 2.
skoleår 	  4592.4
3-årig linje, 3. skoleår . 5554.1

	studentlinje, 1. skoleår
	

4592.5
, studentlinje, 2. skoleår . 5554.2

Elektro-sterkstrOm, 2-årig kurs,2.skoleår 5561.3
, 3-årig linje,

1.- 2. skoleår 	 4554.7
If 	 , 3-årig linje,

3. skoleår 	  5561.1
It 	 $ studentlinje,

1. skoleår 	  4554.8
, studentlinje,

2. skoleår 	  5561.2
Elektro-svakstrOm, 2-årig kurs, 2.skoleår 5562.3

, 3-årig linje,
1.- 2. skoleår 	  4559.1

, 3-årig linje,3.skoleår 5562.1
studentlinje,l.skoleår 4559.2

, studentlinje,2.skoleår 5562.2
Husbyggingsteknikk,2-årig kurs, 2.skoleår 5581.3

,3-årig linje,
1- 2. skoleår 	  4568.8

,3-årig linje,3.skoleår 5581.1
,studentlinje,l.skoleår 4568.9
,studentlinje,2.skoleår 5581.2

Kjemi-teknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår 	  5571.3
, 3-årig linje, 1.-2.skoleår 4591.5
, 3-årig linje, 3. skoleår .	 5571.1
$ studentlinje, 1. skoleår .	 4591.6
$	 studentlinje, 2. skoleår .	 5571.2
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Teknisk skole (forts.):
Maskinteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår .. 5551.3

, 3-årig linje, 1. - 2.skoleår 4539.1
, 3-årig linje, 3. skoleår . 5551.1

It

	

	 , studentlinje, 1. skoleår . 4539.2
, studentlinje, 2. skoleår . 5551.2

Metallurgi, 3-årig linje, 1.-2. skoleår . 4549.8
"	 , 3-årig linje, 3. skoleår .... 5591.1

Motorteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår ... 5552.3
, 3-årig linje, 1.-2.skoleår. 4539.4

3-årig linje, 3. skoleår .. 5552.1
It

	

	
, studentlinje, 1. skoleår .. 4539.5
, studentlinje, 2. skoleår .. 5552.2

Radioteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår ... 5563.3
, 3-årig linje, 1.-2.skoleår. 4557.7
, 3-årig linje, 3. skoleår .. 5563.1
, studentlinje, 1. skoleår .. 4557.8
, studentlinje, 2. skoleår .. 5563.2

Skipsteknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår .. 5555.3
, 3-årig linje, 1.-2.skoleår. 4545.7
, 3-årig linje, 3. skoleår 5555.1
, studentlinje, 1. skoleår .. 4545.8
, studentlinje, 2. skoleår 5555.2

Tekstilkjemiteknikk, 2-årig kurs,
2. skoleår 	  5572.3

, 3-årig linje,
1.- 2. skoleår 	  4591.7

, 3-årig linje,
3. skoleår 	  5572.1

, studentlinje,
1. skoleår 	  4591.8

, studentlinje,
2. skoleår 	  5572.2

VVS-teknikk, 2-årig kurs, 2. skoleår 	  5553.3
, 3-årig linje, 1.- 2.skoleår 	  4544.7

	

, 3-årig linje, 3. skoleår 	  5553.1

	

, studentlinje, 1. skoleår 	  4544.8

	

, studentlinje, 2. skoleår	 5553.2
Telefonikurs ved Blindeskolen 	  3682.4
Telegrafskolen:

Automatteknikerkurs 	  4556.2
Montorkurs 	  3556.1
Telegrafkurs 	  4682.1
Telefonkurs 	  4682.2
Hoyere kurs 	  4556.3

Teologisk seminar for utdanning av
pastorer og misjonærer:
1.- 2. klasse 	  4226.1
3.- 4. klasse 	  5276.1

Teologutdanning:
1. avdeling 	  6271.1
2. avdeling 	  7271.1

Tollskolen:
Tollassistentkurs 	  4974.1
Tollkontrollorkurs 	  4974.3

Translatorutdanning 	  6247.0
Trearbeiderutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3564.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3564.2
i-årig kurs ved husflidskole m.v 	  3564.3
1-årig kurs ved husflidskole m.v. 	  3564.4

Tredreierutdanning, fagprøve 	  4563.6
Treforedlingsutdanning, videregående

verkstedskole 	  4599.3
Treskjærerutdanning, fagprOve 	  4562.5
Tsjekkisk:

Mellomfag 	  5235.3
Hovedfag 	  6234.3

Tynnplatearbeiderutdanning, grunnleggende
verkstedskole	 . 	  3543.3

Tysk:
Grunnfag 	  5232.3
Mellomfag 	  5234.3
Hovedfag 	  6233.3

Tømrer- og bygningssnekkerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3561.2
Videregående verkstedskole 	  4561.3
Fullstendig verkstedskole 	  4561.4
Fagprøve 	  4561.5

Urmakerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3521.2
Fullstendig verkstedskole 	  4521.4
FagprOve 	  •... 	  4521.5

V

Vaskekurs ved spesialskole 	  3939.1
Verksted- og maskinkurs ved landbruks-

skole:
i-årig    

.	 33553333:121-årig 	
Verkstedmekanikerutdanning, fagprOve 	  4534,8
Verkty- og stansemakerutdanning:

Videregående verkstedskole 	  4534.3
Fullstendig verkstedskole 	 4534.6

Vernepleierutdanning, grunnskole i 
vernepleie 	  4741.1

Veterinærutdanning:
1. avdeling 	

52. avdeling, 1. avsnitt 	  677771:1
2. avdeling, 2.- 3. avsnitt 	  7771.1

Vevkurs:
i-årig 	

	 35511:121-årig 	
i-årig kurs i billedvev 	  4511.1

	

zoologi, emnestudium    5542.3

O

Okonomisk-administrativt studium, 2-årig . 5411.5

	

Økonomisk gymnas    4144.0
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