










Læreplan  for  videregående  opplæring




Studieretning  for  byggfag


Studieretningsfagene i videregående kurs I anlegg og bergverk












Oslo november 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) anlegg og bergverk


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert av om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 9. november 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Bergindustrien er blant de aller eldste næringer i Norge. Steinbrudd fra yngre steinalder kan sies å representere den første form for industri i landet vårt. På 1500- og 1600-tallet ble det etablert gruvevirksomhet flere steder, og to hundre år senere var det om lag 60 gruver i drift. Regner en med bedrifter som framstiller bygningsstein, pukk og grus, består industrien i dag av oppimot 400 bedrifter spredt over hele landet. Disse sysselsetter om lag 5.000 mennesker.

Anleggsbransjen omfatter store og små, private og offentlige, bedrifter over hele landet. Disse bedriftene utfører en mengde oppgaver over et relativt vidt spekter. Oppgavene kan bestå av grunnarbeid for byggebransjen, vei- og flyplassbygging, tunnelarbeid og damanlegg. Arbeidsutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner. Anleggsbransjen sysselsetter om lag 38.000 mennesker. 

Asfalt som vei- og gatebelegning ble tatt i bruk omkring midten av 1800-tallet. Først i 1920‑årene, etter at biltrafikken begynte å få betydning, fikk asfalt til vei- og gatedekker sitt gjennombrudd. I takt med økte ønsker og krav fra samfunnet om en sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling, har asfaltfaget utviklet seg enormt fram til i dag. Den delen av landets vegnett som har biltrafikk av noe betydning har også fast veidekke hvor asfaltdekkene er helt dominerende.

Fra å bestå av fysisk svært krevende arbeidsoppgaver har bergindustrien og anleggsbransjen utviklet seg til å bli en bransje hvor mange av arbeidsoperasjonenen utføres ved hjelp av maskiner og moderne teknikker. Utviklingen av maskinenes kompleksitet og krav til effektiv-itet og pris, har ført til økt krav til kunnskap og utdanning hos medarbeidere i bransjen.

Videregående kurs I anlegg og bergverk bygger på erfaringsgrunnlaget fra grunnkurs byggfag, med hensyn til bruk av materialer, verktøy og utførelse av de arbeidsoppgavene som er felles innenfor bygge- og anleggsvirksomheten.

Videregående kurs I skal gi elevene muligheter til å forstå sammenhengen mellom fagområder og bransjer som har et faglig felleskap, og som til sammen står for en stor del av verdiskap-ningen og utbyggingen av infrastrukturen i Norge. Faglig forståelse og gjensidig respekt er nødvendig for at samarbeidet i berg- og anleggsprosessen skal kunne fungere. Kurset legger vekt på holdninger til fagets normer om innsats, arbeidsutførelse og samarbeid.

Videregående kurs I anlegg og bergverk legger vekt på  praktiske og teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter eleven i stand  til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og  gjeldende lover og regler.  Elevene får erfaringer med at virksomheten gjør store inngrep i natur og miljø, noe som fører til at elevene har et spesielt ansvar for å opptre på en slik måte at skadevirkningene blir minst mulig. I kurset legges det derfor vekt på å oppøve bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.
1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I anlegg og bergverk må søkeren normalt ha bestått grunnkurs byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I anlegg og bergverk er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I anlegg og bergverk består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan 
generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne utføre arbeidet fagmessig, grundig og nøyaktig, ha vilje til å delta aktivt i systematisk kvalitetssikring og kunne holde god orden på arbeidsplassen

	forstå sammenhengen mellom ulike fagområder innen anleggs- og bergverksbransjen

	ha forståelse og respekt for de ulike fagenes egenart

	kjenne de viktigste utviklingstrekkene innen anleggs- og bergsvirksomheten i landet og hvilken betydning virksomheten har hatt for landet vårt

	kunne skille ut råvarer til ulike bruksområder, og kunne bruke materialer riktig og økonomisk

	kunne ta vare på og bruke utstyr og hjelpemidler riktig

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

	ha evne til å arbeide selvstendig, men også evne til å samarbeide når det er nødvendig

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha utviklet positive holdninger til og kunnskap om de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	ha bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål og kunnskaper som gjør dem i stand til å utføre arbeidet med hensyn til natur og miljø

	ha utviklet sine skapende evner

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger samtidig som de har respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, religion, politiske holdninger og andre forhold som kan virke inn på ens meningsdannelse

	ha dekket det teoretiske kravet til spregningssertifikat kl. A og ADK-1 sertifikat (anlegg, drift og kontroll 1)  


2.2	Bransjelære       				


Mål 1
Elevene skal forstå betydningen av god planlegging for å oppnå gode resultater, teknisk, økonomisk, tidsmessig og miljømessig. Elevene skal være fortrolige med enkle planleggingssystemer og planleggingsteknikker

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utforme planer for tilrigging i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser

1b	ha kunnskaper om drifts- og produksjonsplanlegging i bransjen, og kunne utforme planer for enklere arbeidsoppgaver

1c	kunne foreta enkle kalkulasjoner

1d	forstå ressursplaner for arbeidskraft, maskiner, materialer og utstyr, og selv kunne sette opp slike for enklere arbeider

1e	kjenne til rutiner for driftsoppfølging, og forstå betydningen av nøyaktig rapportering som gir sikre data for senere planlegging

1f	kunne fylle ut ulike rapportskjema som er i bruk innen bransjen

1g	ha noe kjennskap til IT som planleggingsverktøy

1h	ha kjennskap til hvordan bransjens virksomhet er med på å forme natur og livsmiljø rundt oss - lokalt og globalt


Mål 2
Elevene skal kjenne til sider ved offentlig forvaltning samt lover og forskrifter som berører virksomheten innen anlegg og bergverk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til offentlig forvaltning som berører virksomheter innen anlegg og bergverk

2b	kjenne gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer bransjens virksomhet og som har betydning for den enkelte som yrkesutøver





2.3	Oppmålingslære						


Mål 1
Elevene skal kunne utføre enkle utsettingsoppgaver og masseberegninger. De skal 
kunne utføre arbeid etter karttegninger og profiler og kunne benytte tilgjengelig IT 
som verktøy i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha grunnleggende kjennskap til målerutiner ved dag- og underjordsdrift

1b	kunne stille opp en teodolitt og kunne delta ved bruk av totalstasjon

1c	kunne bruke laser til å sette ut høyder og retninger 

1d	være orientert om hvordan IT brukes til prosjektering, kartlegging og tegnings-framstilling

1e	kunne måle opp, tegne og mengdeberegne enkle arbeidsoppgaver ved hjelp av tverrprofil

1f	kunne sette ut og kontrollere lengde- og sidefall



2.4	Fjell- og gruvearbeid						


Mål 1
Elevene skal ha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at de kan utføre vanlig arbeid i fast fjell ved dagbrudd og underjordsdrift og kunne delta i arbeid med lasting, transport og materialflyt. Elevene skal ha kunnskaper som tilfredsstiller teori-krav til sprengningssertifikat klasse A

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne de vanlige sivile sprengstoff og anvendelsesområder for disse

1b	kjenne framgangsmåter og forskrifter for lading med ulike typer sprengstoff

1c	kjenne lov om eksplosive varer med tilhørende forskrifter og rettledninger

1d	forstå prinsippene som ligger til grunn for bore- og sprengningsplaner

1e	kunne arbeide selvstendig etter oppsatte bore- og sprengningsplaner, og selv kunne sette opp enklere planer
1f	kunne delta i enkle sprengningsarbeider

1g	kjenne virkemåte og anvendelsesområde for de forskjellige typer boreutstyr

1h	kunne betjene håndholdte boremaskiner

1i	kunne delta i arbeid med pallborerigg

1j	kunne delta i arbeid med tunnellborerigg

1k	kjenne til vanlige bakstuffarbeider som framføring av trykkluft, ventilasjon, vann og strøm

1l	kjenne til vanlig driftsopplegg for dagbrudd og gruver, tunneller med forskjellige tverrsnitt, sjakter, bergrom og masseuttak av grus og sand

1m	kjenne de vanlige sikringsmetoder ved dagbrudd, gruver, tunneller og fjellskjæringer og kunne utføre manuell fjellrensk og boltesikring ved ekspansjonsbolter og injiserte bolter

1n	kunne foreta arbeidsvarsling i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

1o	kunne delta i arbeid med lasting og transport og ha kjennskap til sortering og materialflyt

1p	kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

1q	kunne utføre godt håndverk for å sikre kvaliteten på sluttproduktet - estetisk og miljømessig

1r	kunne behandle avfallsstoffer på en forskriftsmessig måte og kunne treffe nødvendige forholdsregler for å unngå skade på natur og miljø

1s	kunne utnytte ressursene i naturen på en forsvarlig måte sett i et videre tidsperspektiv



2.5	Grunnarbeid og fundamentering				


Mål 1
Elevene skal ha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at de kan delta i vanlig arbeid i og med løsmasser ved ulike typer grunnarbeider, fundamentering og masseflytting

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne de ulike forskriftene for gravearbeider og graveutstyr

1b	kjenne faremomenter som er forbundet med gravearbeider i de ulike jordarter, og selv kunne være med på å utføre slike arbeider på en sikker og fagmessig måte

1c	kjenne arbeidsgangen i oppbygging og komprimering av en stabil fylling og ha god kjennskap til det utstyr som brukes i forbindelse med graving, masseflytting, planering og komprimering

1d	kjenne til hvordan det offentlige veinett inndeles i klasser og veifundamendets funksjon, oppbygging og utforming, og kunne delta i arbeid med de mest vanlige arbeidsopera-sjoner ved oppbygging av vegkroppen

1e	kjenne til ulike typer av dekker, deres egenskaper og bruksområder og kunne delta i arbeidet med legging av ulike dekktyper

1f	kunne utføre terrengbehandling på en fagmessig og estetisk god måte

1g	kjenne til de viktigste prinsippene for drift og vedlikehold av veger sommer og vinter, herunder valg av riktig vedlikeholdsstandard etter vegtype, område og trafikkmengde for å ivareta kav til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

1h	kunne delta i arbeidet med vanlig vegvedlikehold

1i	kunne sette opp rekkverk, master og lignende, og kunne legge kantstein og beleggings-stein på en fagmessig måte

1j	kjenne prinsippene for drenering og kjenne forskrifter og retningslinjer som gjelder for ulike typer bygg og anlegg

1k	ha kjennskap til problemer med tele og kjenne ulike sikringstiltak mot teleskader

1l	være fortrolig med prinsippene for spunting og kjenne vanlig utførelse i praksis

1m	kjenne de viktigste fundamenteringsmåter og kunne utføre slikt arbeid i praksis

1n	kunne sette opp støttemurer i forskjellige materialer på en fagmessig måte og kjenne til de kreftene som påvirker en støttemur

1o	kunne foreta arbeidsvarsling i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

1p	ha grunnleggende kunnskaper om betong- og armeringsarbeider og kunne utføre enkle arbeidsoppgaver

1q	kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

1r	kunne utføre godt håndverk for å sikre kvaliteten på sluttproduktet - estetisk og miljømessig

1s	kunne behandle avfallsstoffer på en forskriftsmessig måte og kunne treffe nødvendige forholdsregler for å unngå skade på natur og miljø
1t	kunne utnytte ressursene i naturen på en forsvarlig måte sett i et videre tidsperspektiv



2.6	Maskiner og utstyr						


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i motor- og maskinelementlære og teoretiske og praktiske kunnskaper om maskiner og utstyr som brukes i bergverk og anleggsdrift. Elevene skal ha gode arbeidsvaner, spesielt med tanke på sikkerhet, vedlikehold og økonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til vanlige gruve- og anleggsmaskiners oppbygging og virkemåte

1b	ha kjennskap til motorens forskjellige systemer og funksjoner

1c	kjenne til virkemåter til ulike drivverk, bremse- og styringssystemer

1d	kjenne de hydrauliske grunnprinsipper for, og de forskjellige komponenter i et hydraulisk system og dets virkemåter

1e	kunne delta i daglig og periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr

1f	kunne delta i montering , bruk og vedlikehold av trykkluftanlegg med tilhørende utstyr

1g	kjenne forskriftene for bruk og vedlikehold av laste- og løfteutstyr  og kunne velge løfteredskap ved hjelp av tabeller, vise riktig bruk ved stropping  og anhuking og kunne riktig signalgiving

1h	kjenne ulike ventilasjonssystemers oppbygging og virkemåte 

1i	kjenne knuse- og sorteringsverks oppbygging og virkemåte

1j	kunne enkel håntering av anleggs-, bergverks- og asfaltmaskiner

1k	kjenne til de ulike asfaltblandeverkenes oppbygging, virkemåte, bruk og vedlikehold

1l	ha kjennskap til bruk og velikehold av maskiner og utstyr som benyttes i forbindelse med utlegging av vegdekker

1m	kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

1n	kunne utføre godt håndverk for å sikre kvaliteten på sluttproduktet - estetisk og miljømessig
1o	kunne behandle avfallsstoffer på en forskriftsmessig måte og kunne treffe nødvendige forholdsregler for å unngå skade på natur og miljø

1p	kunne utnytte ressursene i naturen på en forsvarlig måte sett i et videre tidsperspektiv



2.7	Geologi og geoteknikk							


Mål 1
Elevene skal kjenne til jordens geologiske oppbygging og de ytre og indre prosesser som påvirker jordens overflate. De skal kjenne Norges geologi og ha kjennskap til de mest vanlige mineraler, bergarter og jordarter. Elevene skal i særlig grad kjenne de geolog-iske og geotekniske disipliner som har størst betydning for bergverks- og anleggsdrift

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til jordens oppbygging og de fysiske og kjemiske prosesser som påvirker jordens overflate 

1b	ha grunnleggende kjennskap til den geologiske historie

1c	ha grunnleggende kjennskap til Norges geologi og kjenne de vanligste mineraler og bergarter, med spesiell vekt på ingeniørgeologiske egenskaper

1d	kjenne de vanligste mineralers og bergarters geologiske egenskaper og betydning som naturressurs

1e	kjenne de vanligste bergmekaniske og ingeniørgeologiske forhold som har betydning for sikkerhet og drivemetode og ha elementær kunnskap om jord- og bergtrykk, setnings- og stabilitetsproblemer knyttet til arbeid i leire, andre løsmasser og fjell

1f	kunne lese geologiske kart og forstå annet geofaglig informasjonsmateriell

1g	ha en grunnleggende forståelse for økonomisk geologi med særlig vekt på  malmer, industrimineraler, pukk, sand, grus, naturstein og energimineraler

1h	kjenne til de vanlige metoder for grunn- og bergmekaniske undersøkelser og selv kunne foreta enkle jordartbestemmelser
			






2.8	Kommunalteknikk							


Mål 1
Elevene skal kunne utføre grøftearbeider etter gjeldende forskrifter. De skal kjenne oppbyggingen av kommunaltekniske anlegg, hvilke krav som stilles og kunne utføre arbeid i henhold til disse. Elevene skal ha kunnskaper som tilfredsstiller teorikrav for ADK-1 sertifikat

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne forskriftene for arbeid i grøft

1b	kunne utføre arbeid i grøft i henhold til forskriftene med hjelp fra maskiner og godkjent avstivingsutstyr

1c	kjenne til hvordan et kommunalteknisk anlegg for vann og avløp er bygget, hvilke krav som stilles for slike anlegg og kunne utføre arbeid i henhold til krav

1d	kjenne til materiell som brukes innen vann- og avløpsarbeid, og ha kunnskaper om rør, rørdeler, kummer og gategods

1e	kunne redegjøre for krav som stilles til godkjenning av materiell

1f	kunne anvende kunnskaper i geoteknikk ved grøftearbeider

1g	kjenne til oppbygging av grøft i telefarlige masser og grunne grøfter

1h	kjenne til oppbygging av vann- og avløpsanlegg i spredt bebyggelse

1i	kjenne verne- og miljøtiltak for å ivareta sikkerheten ved utførelsen

1j	kunne utføre avretting og utlegging av et ledningsfundament

1k	kunne skjøte og legge rør etter leggeanvisning og med riktig fall

1l	kunne utføre omfylling og tilbakefylling i henhold til beskrivelse

1m	kjenne til ulike løsninger for konstruksjon i grunnen, som f.eks. kummer, stakepunkter, sluk, sandfang, slamskiller og sikring av rørbend og kunne utføre slikt arbeid etter tegning

1n	kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

1o	kunne utføre godt håndverk for å sikre kvaliteten på sluttproduktet - estetisk og miljømessig

1p	kunne behandle avfallsstoffer på en forskriftsmessig måte og kunne treffe nødvendige forholdsregler for å unngå skade på natur og miljø

1q	kunne utnytte ressursene i naturen på en forsvarlig måte sett i et videre tidsperspektiv



2.9	Vegdekker


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de ulike råmaterialene og tilsettingsstoffene som brukes til produksjon av vegdekker. De skal forstå arbeidsresepter og kjenne til krav og ana-lyser som ligger til grunn for riktig valg av materialer. Elevene skal kunne produsere og legge ut de aktuelle vegdekkene etter resept, slik at de tilfredsstiller alle krav til kvalitet, sikkerhet og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de ulike anvendelsesområdene for asfaltmaterialer og den terminologien som benyttes i faget

1b	ha kunnskaper om  vegens oppbygging, funksjonsegeneskaper, nedbryting og vedlikehold

1c	ha kunnskaper om bindemidler, tilsettingstoffer og hjelpeprodukter som brukes i prosessene og ha kjennskap til aktuelle krav og analyser 

1d	ha kunnskaper om de krav og spesifikasjoner som gjelder for steinmaterialer i de ulike dekktypene

1e	kjenne til reseptutarbeidelse og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for produkt-dokumentasjon

1f	ha kunnskaper om de ulike dekktypene, deres anvendelse, krav og spesifikasjoner for valg av dekktype

1g	kjenne til de forskriftene som gjelder for produksjon av asfaltmaterialer

1h	ha kunnskaper om de produksjonsvariasjoner som kan oppstå og hvilke tiltak som iverksettes

1i	ha kunnskaper om energiforbruk og kunne gjennomføre energiøkonomiseringstiltak

1j	ha kunnskaper om de reglene som gjelder for transport av asfaltmaterialer

1k	ha kunnskaper om utlegging og komprimering av asfaltmaterialer slik at alle krav til kvalitet og sikkerhet blir overholdt
1l	kjenne til de spesielle sikkerhetsforhold og helsemessige forhold som gjelder for håndtering av asfaltmaterialer

1m	ha kunnskap om den kvalitetskontroll og kvalitetssikring som gjennomføres, hvilke analyser som benyttes og kunne tolke prøveresultater

1n	ha kunnskap om årsakene til skader og nedbryting av vegdekker og hvilke rehabiliteringsteknikker som kan benyttes

1o	kjenne til generelle kontraktsbestemmelser som gjelder for utførelse av dekkarbeider

1p	kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

1q	kunne utføre godt håndverk for å sikre kvaliteten på sluttproduktet - estetisk og miljømessig

1r	kunne behandle avfallsstoffer på en forskriftsmessig måte og kunne treffe nødvendige forholdsregler for å unngå skade på natur og miljø

1s	kunne utnytte ressursene i naturen på en forsvarlig måte sett i et videre tidsperspektiv











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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.















Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I anlegg og bergverk

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2



Studieretningsfag


Bransjelære
37
1
Oppmålingslære
75
2
Fjell- og gruvearbeid
224
6
Grunnarbeid og fundamentering
187
5
Maskiner og utstyr
112
3
Geologi og geoteknikk
75
2
Kommunalteknikk
112
3
Vegdekker
112
3



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

1.2	Moduler i videregående kurs I anlegg og bergverk

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt
uketimer)
Bransjelære
Modul 1: Alle mål i faget.  
37
1
Oppmålingslære
Modul 2: Alle mål i faget.
75
2
Fjell- og gruvearbeid
Modul 3: Alle mål i faget.
224
6
Grunnarbeid og fundamentering
Modul 4: Alle mål i faget.
187
5
Maskiner og utstyr
Modul 5: Alle mål i faget. 
112
3
Geologi og geoteknikk
Modul 6: Alle mål i faget.
75
2
Kommunalteknikk
Modul 7: Alle mål i faget.
112
3
Vegdekker
Modul 8: Alle mål i faget.
112
3

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*


*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengred tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I anlegg og bergverk.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I anlegg og bergverk:

Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der flere studie-retningsfag inngår.  
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	
Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig.
	I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

