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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.06. 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for IKT-driftsfaget.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får stadig større betydning for privat og offentlig virksomhet. Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengig av at informasjons- og kommunikasjonssystemene fungerer som de skal. I et økende antall virksomheter representerer systemene selve livsnerven. Det vil derfor, innenfor alle typer virksomheter, være helt avgjørende å ha kvalifisert personale for å ta seg av drift og vedlikehold.

IKT er en videreføring av begrepet informasjonsteknologi som ofte er forkortet med IT. IKT tar opp i seg to vesentlige aspekter ved denne teknologien, informasjonsbehandling og kommunikasjonsmuligheter. Vi kan si at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er tekniske løsninger vi kan benytte når vi samhandler ved innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon.

Samfunnet har i stor grad gjort seg avhengig av informasjons- og kommunikasjonssystemene og setter dermed store krav til driftspersonalet. En IKT-driftsoperatør vil være sentral i drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer. Gjennom sitt arbeid vil IKT-driftsoperatøren få tilgang til fortrolige opplysninger om virksomheten og enkeltpersoner. Derfor er det viktig at operatøren i tillegg til gode faglige kunnskaper kan behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte.

I små virksomheter vil IKT-driftsoperatøren kunne få totalansvar for driften av informasjons- og kommunikasjonssystemene, mens i større virksomheter vil arbeidsoppgavene kunne være mer spesialiserte. Uansett arbeidssted vil en IKT-driftsoperatør være en serviceperson som får utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere. Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien er i stadig utvikling. Nytt utstyr og nye anvendelsesområder fører til at arbeidsoppgavene for driftspersonalet stadig endrer seg. Omstilling og endring vil derfor være sentrale nøkkelbegreper i opplæringen og i den framtidige yrkesutøvelsen. Når utviklingen går raskt vil tilegnelsen av ny kunnskap i mindre grad skje på tradisjonell måte. Den må ofte skaffes til veie på egenhånd gjennom ulike informasjonskanaler både på norsk og engelsk. En IKT-driftsoperatør må derfor kunne være aktiv i forhold til å tilegne seg kunnskap og anvende kunnskapen i nye sammenhenger.




1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i IKT-driftsfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I IKT- driftsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for IKT- driftsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i IKT-driftsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	IKT-driftsoperatør
Fagbetegnelse: 	IKT-driftsfag

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene.
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
187 timer
0 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
599 timer
710 timer


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget

Lærlingene skal:

·	vise god serviceinnstilling og yte god service

·	være imøtekommende og vise respekt for andre i tråd med demokratiske tradisjoner

·	vise positive holdninger som skaper godt miljø og fremmer likestilling og likeverd på arbeidsplassen

·	ha gode kommunikative ferdigheter på norsk og engelsk

·	vise evne og vilje til å kunne samarbeide, også på tvers av faggrenser

·	kunne ta ansvar for egen læring ved å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og egen læring

·	kunne være kreative og kritiske og bruke teknologien til å løse arbeidsoppgaver

·	bruke kunnskaper og sentrale begreper om informasjons- og kommunikasjonssystemers oppbygging og virkemåte i arbeidet

·	bruke teknisk dokumentasjon på norsk og engelsk

·	kunne arbeide selvstendig og planmessig

·	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og holde orden på arbeidsplassen

·	kunne bruke metoder for logisk og systematisk feilsøking

·	kunne ivareta sikring av data og utstyr

·	kunne behandle informasjon på en profesjonell og etisk forsvarlig måte

·	kunne følge aktuelle lover, forskrifter, regler og avtaler

·	kunne arbeide på en slik måte at miljø, sikkerhet, egen og andres helse blir tatt vare på

·	kjenne til bedriftens organisasjon samt egen plassering og funksjon

·	kunne prioritere arbeidsoppgaver i tråd med bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

·	ha kunnskap om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt

2.2	Brukerstøtte


Mål 1
Lærlingene skal kunne veilede i bruk av arbeidsstasjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gi brukerne innføring i maskinens elementære oppbygning og virkemåte

1b	kunne veilede brukerne i personlig tilpasning av brukergrensesnittet

1c	kunne veilede brukeren i hensiktsmessig organisering av informasjon

1d	kunne veilede brukeren i lokalisering av feil


Mål 2
Lærlingene skal kunne veilede andre i bruk av bedriftens systemer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	lage enkle brukerveiledninger tilpasset bedriften og brukernes behov

2b	kunne gi bedriftens ansatte veiledning i bruk av kontorstøttesystemet

2c	kunne holde opplæring for små grupper

2d	kunne forklare hva som skjer ved utskrift, både på arbeidsstasjonen og i nettverket

2e	kunne veilede brukerne i metoder som sikrer god driftsstabilitet i bedriftens systemer



2.3	Arbeidsplass


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass ut fra brukerens og virksomhetens behov, utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsettet

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne gjøre rede for virksomhetens produkter eller tjenester og arbeidsoppgaver, og forklare hvordan arbeidet er organisert
1b	kunne definere brukerens systembehov ut fra brukerens og virksomhetens behov

1c	kunne installere programvare i henhold til gjeldende lisensbestemmelser

1d	kunne redegjøre for og bruke ulike metoder for logisk og systematisk feilsøking i forbindelse med installasjon av programvare

1e	kunne bidra til at behovet for fysisk og logisk sikring av arbeidsplassen ivaretas på en forsvarlig måte

1f	kunne gjøre rede for virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet

1g	kunne utføre en enkel kartlegging og vurdering av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og foreslå forbedringstiltak



2.4	Nettverksdrift


Mål 1
Lærlingene skal kunne drifte et nettverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne sette opp en enkel server

1b	kunne konfigurere brukere og tildele rettigheter etter bedriftens behov

1c	kunne lage og vedlikeholde bedriftens nettverksdokumentasjon

1d	kunne rette enkle feil på en logisk og systematisk måte

1e	kunne bruke sentrale begreper innen datakommunikasjon og ha oversikt over de mest brukte komponenter i nettverk

1f	kunne sette et vanlig hjemmekontor i drift


Mål 2
Lærlingene skal kunne definere og dokumentere sikkerhetsrutiner i nettverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	lage rutiner for preventivt vedlikehold som sikrer bedriften god driftsstabilitet


2b	lage en sårbarhetsanalyse for ett eller flere av bedriftens datasystemer

2c	kunne informere om bedriftens passordregler



2.5	Systemvedlikehold


Mål 1
Lærlingene skal kunne bidra i arbeidet med vurdering, tilpassing og vedlikehold av informasjonstekniske systemer og skal kunne dokumentere vedlikeholdsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	være med på å vurdere nye produkter/systemer som bedriften har behov for

1b	være med på å vurdere økonomiske konsekvenser ved innføring av slike produkter/systemer

1c	kunne utføre enklere oppgradering og vedlikehold av systemer, utstyr og nettverk

1d	dokumentere arbeidsmetoder, bruk av hjelpemidler og tidsforbruk ved utførelse av systemvedlikehold



Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for IKT-driftsfaget


Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Brukerstøtte
Kapittel 2.2
30 %
Modul 2:	Arbeidsplass
Kapittel 2.3
10 %
Modul 3:	Nettverksdrift
Kapittel 2.4
30 %
Modul 4:	Systemvedlikehold
Kapittel 2.5
30 %
Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål. Læring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.


