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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)  anleggsmaskinfører.


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 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, 20. mai 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Anleggsmaskinbransjen er en ung og stor bransje. Fra å bestå av noen få enkle anleggsmas-kiner etter 2. verdenskrig, har antallet vokst og omfatter i dag en maskinpark på vel 30.000 enheter. Anleggsmaskinene er nå en del av vår hverdag. De er med på å gjøre det mulig å bygge ut landet på en rasjonell og effektiv måte. Maskinparken består  av anleggsmaskiner fra 2-3 tonn til 30-40 tonn. Oppgavene kan variere fra enkel planering av plasser, til vegbygging, tomteutgraving, grøftearbeid, peling, damutbygging og masseforflytting.

Anleggsmaskinbransjen er i stadig utvikling. Nye maskiner, nye metoder og nye krav til kvalitet gir de ca 15.000 anleggsmaskinførerne utfordrende oppgaver som krever et solid faglig fundament. Arbeidsoppdragene og omgivelsene skifter med oppgavene og krever at fagarbeideren kan arbeide selvstendig og har evne til å takle nye utfordringer på en rask og effektiv måte, med nødvendig kvalitet på utførelsen. Anleggsmaskinføreren ser fort resultater av arbeidet. Udyrket land omdannes til fruktbar åker, fjellknauser blir til opparbeidet bolig-område, steinrøys blir til veg og dalen blir til dam.

Gjennomføringen av et utbyggingsprosjekt krever et nært samarbeid mellom arkitekt, rådgiv-ende ingeniør, byggteknisk etat, entreprenør og byggherre. Fordi så mange ulike yrkesgrupper arbeider i bransjen, må utdanningsveiene variere. Mange fagarbeidere utfører anleggsmaskin-arbeid eller andre typer av anleggsarbeid. Baser, arbeidsledere, anleggsledere og entreprenør må i tillegg til fagutdanning ha praktisk erfaring og videreutdanning. Ingeniører, sivilingeni-ører, arkitekter og entreprenører har vanligvis en høgskoleutdanning som er gjennomført etter en allmenn eller merkantil utdanning. Men stadig flere velger å gjennomføre en høgskoleut-danning som en naturlig påbygging på fagutdanningen, og skaffer seg dermed en bred kompe-tanse som bransjen har behov for.

Videregående kurs I anleggsmaskinfører bygger på grunnkurs byggfag og det erfaringsgrunn-laget dette kurset gir med hensyn til bruk av materialer, verktøy og utførelse av de viktigste arbeidsoppgavene som er felles for bygge- og anleggsvirksomheten.

Videregående kurs I skal gi elevene muligheter til å forstå sammenhengen mellom anleggs-maskinfagområdet og andre fagområder og bransjer som har et faglig felleskap, og som til sammen utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Norge. Faglig forståelse og gjensidig respekt er nødvendig for at samarbeidet i anleggsprosessen skal kunne fungere. Bransjens store spennvidde gir gode muligheter til å utvikle ansvarsfølelse og gi erfaringer i samarbeid. Kurset legger vekt på holdninger til fagets normer om innsats, arbeidsutførelse og samarbeid.

Opplæringen legger vekt på  praktiske og teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter eleven i stand  til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet i tråd med bruker-nes behov, samfunnets prioriteringer og  gjeldende lover og regler. 

Anleggsmaskiner 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.

Videregående kurs I anleggsmaskinfører legger grunnlaget for å fortsette utdanningen som anleggsmaskinfører. Anleggsmaskinførerfaget er lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I anleggsmaskinfører må søkeren normalt ha bestått grunnkurs byggfag, grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I anleggsmaskinfører er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I anleggsmaskinfører 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 yrkeskompetanse, 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

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	ha kunnskaper om anleggsmaskinenes og spesial- og sikringsutstyrets oppbygging og 	virkemåte slik at de kan bruke og ivareta maskiner og utstyr riktig

	ha innsikt i maskintekniske fag for å kunne utføre nødvendig vedlikehold, stell og 	småreparasjoner på maskiner og utstyr

	kunne utføre variert anleggsarbeid, grøfte- og rørleggingsarbeid og enkle stikkings- og 	nivelleringsoppgaver

	kunne kjøre de forskjellige anleggsmaskinene gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dozer, 	traktorgraver og anleggsdumper

	kunne utføre ulike arbeidsoppdrag med maskinene under ulike forhold

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, ha vilje til å ta aktivt del i systematisk 	kvalitetssikring og kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne bruke maskiner og utstyr på en økonomisk forsvarlig måte

	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 kunnskaper om de moralske og etiske verdier som 	gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	ha bevisst holdning til og kunnskaper om inngrep i natur og miljø, slik at de er i stand til å 	utføre arbeidet på en måte som begrenser skadevirkningene mest mulig

	ha utviklet sine skapende og kreative evner

	kunne ivareta sikkerheten for seg selv og sine omgivelse

	ha utviklet evnen til å kommunisere med andre slik at de fungerer på arbeidsplassen og i 	samfunnslivet


	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger samtidig som de har respekt 	for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, religion eller politisk 	oppfatning

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig



2.2	Bransjelære					


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan anleggsvirksomhet planlegges og gjennom-føres.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for anleggsbransjens utvikling og organisering

1b	kunne gjøre rede for gangen i et anleggsprosjekt som prosjektering, planlegging, 	ferdigstilling, gjennomføring og kontroll

1c	kunne føre arbeids- og kjørerapporter

1d	kunne sette opp framdriftsplan for arbeidsoppgaver, kunne følge denne og ha 	kjennskap til elementer som kan ha betydning for endring av framdriftsplanen

1e	kjenne konsekvensene ved overskridelse av fristene


Mål 2
Elevene skal kunne kalkulere og etterkalkulere arbeidsoppdrag.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beregne timepris for maskin, foreta kapasitetsberegning, anbudsberegning og 	kunne prissette arbeidsoppdrag

2b	kunne beregne maskinkostnader ut fra maskinrapporter og timelister 

2c	kunne vurder lønnsomhet av utført arbeid



Mål 3
Elevene skal forstå betydningen av kvalitetssikring, og kunne se sammenhengen mellom kvalitetssystemene og gjennomføring av arbeidet.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	være kjent med krav til kvalitetssystemer ved tildeling av arbeidsoppdrag

3b	kjenne forskjellige krav til dokumentasjon når det gjelder søknader og rapporter

3c	kunne finne fram i gjeldende standarder for anleggsbransjen og kunne bruke disse i 	arbeidet

3d	kunne vurdere utført arbeid i henhold til byggherrens krav til kvalitet


Mål 4
Elevene skal kjenne offentlig forvaltning, lover og forskrifter som berører anleggsvirk-somheten. Elevene skal gjennom praktisk arbeid ta hensyn til arbeidsmiljøet og vise vilje og evne til å verne seg selv og andre mot ulykker og yrkesskader. De skal medvirke aktivt til en positiv utvikling og et godt miljø.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne drøfte hvordan ny teknikk og kunnskaper kan påvirke energi- og ressursut-	nyttelse

4b	kunne gi eksempler på hvordan den enkelte kan ta ansvar for natur og miljø

4c	ha kunnskaper om vanlige årsaker til ulykker og helseskader, kunne foreslå fore-	byggende tiltak, ta ansvar for egne handlinger som virker inn på arbeidsmiljøet og 	omgivelsene og kunne delta aktivt i vernearbeid

4d	kjenne hovedtrekkene og kunne finne fram i gjeldende lover og regler som omhandler 	bransjens arbeidsmiljø

4e	kjenne forskrifter om internkontroll og krav til systematisk oppfølging av arbeids-	miljøet

4f	kunne foreslå tiltak som har betydning for det psykososiale miljøet, og som fremmer 	likestilling

4g	kunne delta aktivt i vernearbeidet i samarbeid med lærere og andre elever

4h	kjenne organisasjoner som er viktige for fagområdet

4i	kjenne til offentlig forvaltning som berører virksomheter innen anleggsbransjen
4j	kjenne gjeldende lover og forskrifter som regulerer bransjens virksomhet og som har 	betydning for den enkelte som yrkesutøver



2.3	Anleggsfag					


Mål 1
Elevene skal kjenne til de enkelte anleggsmaskiners bruks- og virkeområde, og ha kunnskaper om de sikkerhetsbestemmelsene som gjelder ved bruk av maskinene.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de enkelte maskinenes bruks -og virkeområde

1b	kjenne til  maskinenes arbeidsredskaper og ekstrautstyr

1c	kjenne til maskinenes  tyngdepunkt og dets innvirkning på stabiliteten

1d	kunne forklare sikkerhetsregler og ha kunnskaper om forskrifter for grave- og  	masseforflytningsmaskiner

1e	ha kunnskaper om sikkerhetsforhold vedrørende service, vedlikehold, reparasjoner og 	transport av maskinene

1f	kunne gjøre rede for forskrifter og krav til maskinfører og  kjøretøy for kjøring på 	offentlig veg

1g	kunne utføre daglige kontroller av væskenivå, instrumentposisjoner og maskinens 	øvrige funksjoner i henhold til instruksjonsbokens kontrollrutiner

1h	kunne påse at det ikke forekommer lekkasjer og brekkasjer som kan føre til 	forurensing av naturen eller til fare for brukerens eller andres helse


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkle stikkingsoppdrag, foreta utsetting av høyder og forstå betydningen av sikring av fastmerker. De skal kunne tegne en skisse for lengde- og tverrprofil av et arbeid og kunne gjøre bruk av skissene i beregninger av massene.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne sette opp og bruke en nivellerkikkert og kunne bruke målebånd, vinkelprisme 	og laser for å finne nøyaktige arbeidshøyder

2b	kunne utføre stikkingsoppdrag  av  rette linjer, vinkler og kurver

2c	kunne tegne og utføre målinger for lengde- og tverrprofiler av veger og grøfter

2d	kunne lokalisere bygninger, kummer, rør og kabler etter tegninger

2e	ut fra lengde- og tverrprofiler kunne foreta masseberegning av veger,  grøfter og 	byggegroper

2f	kunne sette ut høyder på stikk og salinger ut fra et fastmerke

2g	kunne sikre fastmerker for høyde- og retningsangivelse for hele byggeperioden

2h	kunne bruke laser for å få riktig stigningsforhold i grøft, veg og byggegrop og ved 	planeringsarbeid

2i	ha kjennskap til bruk av teodolitt og avstandsmåler for utsetting av stikk


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for forskjellige massetypers egenskaper og kunne foreta grunnundersøkelser. De skal kunne gjøre rede for ulike fundamenteringsmetoder og kunne utføre gravearbeid på en sikker måte.

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	ha kjennskap til jordskorpens oppbygging og ulike bergarter, mineraler og løsmasser

3b	kunne utføre en sikteanalyse og forklare hensikten med analysen

3c	ha kjennskap til ulike massetypers egenskaper som dreneringsevne, bæreevne, 	kapillaritet, masseutvidelse, komprimeringsevne, setninger og telefare

3d	kunne foreta en enkel grunnundersøkelse ved hjelp av gravemaskin, kunne delta i 	videre vurdering av massens beskaffenhet, bæreevne og dreneringsevne, og kunne 	foreslå fundamenteringsmetoder

3e	ved gravearbeid  kunne observere og foreta en enkel vurdering av hvordan massene 	oppfører seg under ulike forhold

3f	kjenne til gravearbeidenes mulige innvirkning på grunnvannstanden og økologiske 	følger av et slikt inngrep

3g	kunne delta i arbeid med avstiving av grøft ved hjelp av grøftekasser, og kunne sikre 	byggegroper

3h	kunne gjøre rede for ulike forankringsmetoder, og kjenne forskriftene for graving og 	avstiving av grøfter
Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan de kan ta hensyn til omgivelser, natur og miljø under anleggsarbeid.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha  evnen til å se hvordan god planlegging og omtanke under arbeidet og plassering 	av massene kan bidra til å ta vare på helheten i naturen og landskapet

4b	kjenne til konsekvenser og skader som kan påføres naturen ved utslipp av ulike 	væsker og kjenne til hvilke straffereaksjoner som kan påregnes

4c	ha kjennskap til og forståelse for fornminneloven som redskap for å ta vare på kultur-	minner og kjenne konsekvensene ved å overse dens bestemmelser


Mål 5
Elevene skal kunne lese og bruke grøftetegninger, kunne delta i arbeid med rør- og kabellegging og ha kunnskaper om de viktigste typer rør, rørdeler, kummer og gategods.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for prinsippene ved oppbygging av et ledningsnett for vann og avløp

5b	kunne finne fram i og bruke gjeldende standarder om konstruksjon i grunnen og ha 	kjennskap til krav og retningslinjer for ledningsanlegg

5c	ha kjennskap til de vanligste feilene ved et ledningsanlegg

5d	kjenne til viktige typer av rør, rørdeler, kummer og gategods og deres bruksområde 	og egenskaper

5e	kjenne til rutiner for igangsetting av kabel- og rørleggingsarbeide og kunne sette opp 	en gravemelding

5f	kjenne til erstatningsansvar ved skader på kabler og rør

5g	kunne delta i arbeidet med skilting etter en skiltplan, foreta en avsperring for graving i 	trafikkert område og føre loggbok for dette

5h	kunne utføre avretting av grøftebunn, kabel- og  rørlegging, omfylling, komprimering 	og gjenfylling




Mål 6
Elevene skal ha kjennskap til vanlige typer sprengstoff og kunne delta i arbeidet med  sprengning. De skal ha kjennskap til bore- og ladeutstyr og kunne sikkerhetsbestemm-elsene om lagring, transport og bruk av sprengstoff.

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kjennskap til de alminnelige sikkerhetsbestemmelser om sprengningarbeider og 	hvilke krav som stilles til sikring og varsling

6b	kunne sikkerhetsbestemmelsene om bruk, transport og lagring av sprengstoff 

6c	kjenne til de vanligste sammensetningene av utstyr for fjellboring

6d	kunne montere forskjellige opplegg for boreutstyr

6e	kunne delta i arbeidet med daglig vedlikehold av boreutstyr

6f	kunne bore med håndholdt boreutstyr etter anvisning 

6g	kunne delta i arbeidet med kobling av ikke-elektriske og elektriske tennere i serie og 	serieparallellkobling og ha kjennskap til korrekt kobling

6h	kjenne til  forskjellige typer tennmidler, utstyr og måleinstrumenter

6i	kunne delta i utarbeidelse av sprengningsplaner og kjenne til momentene ved forsiktig 	sprengning

6j	ha teoretiske kunnskaper som tilfredsstiller direktoratet for brann- og eksplosjons-	verns (DBE) krav for å kunne avlegge tilleggsprøve for sprengningssertifikat klasse A



2.4	Maskinfag					


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til konstruksjon og virkemåter for de forskjellige anleggs-maskintypene.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til de forskjellige maskinenes oppbygging:

		hjullasterens rammeseksjoner og lasteaggregat
		gravemaskinens undervogn,overvogn og graveaggregat
		veghøvelens ramme og ledd  m/ høvelutstyr 
		bulldozerens basismaskin, undervogn, skjær og ramme
		traktorgraverens/gravelasterens traktorkropp,opphengsramme, graveaggregat 		og frontredskap 
		dumperens rammeseksjon, fordel og lastedel

1b	ha kjennskap til de ulike anleggsmaskinenes virkemåte


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til motorenes forskjellige systemer og funksjonsmåter. De skal kunne vedlikeholde og bruke motorer med minst mulig skade på miljøet.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til motorer med og uten turbolader, motorenes smøre-, kjøle- og drivstoff-	systemer og de ulike delenes virkemåter og kontrollorganer

2b	kunne bruke og vedlikeholde motorer på en forsvarlig måte i forhold til vern av 	miljøet

2c	kunne de ulike startprosedyrer for  direkte innsprøytningmotorer og forkammer-	motorer

2d	kunne serie-, parallell og serieparallellkobling av batterier og gjøre rede for hvordan et 	elektrisk opplegg fungerer og vedlikeholdes

2e	kjenne til muligheter for nødkobling av elektroniske styresystemer


Mål 3
Elevene skal kjenne til komponentene i drivverket mellom motor og drivhjul eller belte-verk og deres funksjon i forskjellige maskintyper. De skal kjenne til virkemåter og riktig bruk av ulike typer bremse- og styringssystemer og kunne foreta kontroll og vedlikehold.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne oppgaven til momentomformere, transmisjoner, mellomakslinger, differensialer 	og sluttdrev

3b	kjenne til oppbygging av anleggsmaskinenes styresystemer og nødstyresystemer, og 	ha kunnskap om nødstopp ved motorstans

3c	kunne kontrollere og vedlikeholde  hydrauliske, trykkluft- og kombinasjonssystemer i 	et bremsesystem

3d	kjenne til virkemåter for  forskjellige bremsesystemer og ha kjennskap til hvilke krav 	som stilles til bremsene

3e	kunne foreta kontroll og enkelt vedlikehold av bremsesystemer og kjenne til konse-	kvensene ved feil bruk som belastnings- og slitasjeskader

3f	kunne gjøre rede for riktig kjøring og ha kunnskaper om konsekvenser av feil bruk av 	maskinen


Mål 4
Elevene skal kjenne til de hydrauliske grunnprinsippene, de forskjellige komponentene i et hydraulisk system og virkemåtene i en hydraulikkrets. 

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til oppbyggingen av et enkelt hydraulikksystem med oljetank, kjøler, pumper, 	ventiler, slanger, rør, koblinger, sylindere og motor

4b	kjenne til hydraulikkvæskens oppgaver og egenskaper

4c	kjenne til betydningen av renslighet i hydraulikksystemet og ved skifting av 	komponenter

4d	forstå betydningen av og ha kunnskaper om forebyggende vedlikehold


Mål 5
Elevene skal kunne de forskjellige prosedyrer for systematisk vedlikehold beskrevet i  maskins instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne arbeide selvstendig, og ved hjelp av instruksjonsbok finne fram til smørepunk	ter, væsketyper og skiftintervaller  for de enkelte komponentene

5b	kjenne til behandling, lagring og transport av drivstoff og smøremidler

5c	forstå at holdning til orden og renslighet er et viktig element i det forebyggende 	vedlikehold for maskinens levetid og ivareta renslighet i arbeid

5d	kjenne til bruk av væsker og kjemikaliers konsekvenser for miljøet og kjenne til	 	miljøvennlige oljer, fett og drivstoff som kan brukes på anleggsmaskiner

5e	kunne foreta enkle reparasjoner, skifte lykteglass, slanger, tenner, skuffer og kunne 	utføre enkelt vedlikehold av karosseriet

5f	kunne bruke vanlig verktøy for service, vedlikehold og reparasjoner

5g	kjenne til ulike dekktyper for anleggsmaskiner, deres bruk og vedlikehold

5h	kunne bruke og vedlikeholde kjettinger for ulike anleggsmaskindekk


Mål 6
Elevene skal kunne gjøre rede for sikkerhetsbestemmelser og verneregler ved bruk av gass og elektrisk sveiseutstyr, og kunne utføre enkle sveisearbeider på anleggsmaskiner.

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til de vanligste elektrodetypene og kjenne konsekvensene ved feil bruk

6b	kunne forberede sveising på anleggsmaskiner

6c	kunne utføre enkle sveisearbeider og ha kjennskap til de skader sveising kan påføre 	maskinen

6d	kunne gjøre rede for sikkerhetsbestemmelser og verneregler ved bruk av gass og 	elektrisk sveiseutstyr  



2.5	Maskinkjøring					


Mål 1
Elevene skal kunne bruke løfteutstyr for de enkelte maskintyper og ha kjennskap til de kravene som stilles til slikt utstyr. Elevene skal kunne kjøre anleggsmaskiner på og av transportutstyr og kunne betjene forskjellig spesialutstyr for å utføre anleggsoppdrag. 

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne utføre arbeidsoppgaver etter bestemte kvalitetskrav

1b	kunne arbeide mest mulig selvstendig i en produksjonsavdeling og vise nøyaktighet i 	arbeidet

1c	kunne bruke løfteutstyr som er godkjent for den enkelte maskintype, og kjenne til 	gjeldende krav til utstyret

1d	kunne betjene løfteredskaper for rør, kummateriell, dekningsmateriell og sikrings-	utstyr for grøfter og byggegroper

1e	ha kjennskap til tilleggsutstyr som kan brukes på den enekelte maskintypen

1f	kunne betjene en kompressor og håndholdt boreutstyr

1g	kunne betjene komprimeringsutstyr

1h	kunne bruke verktøy som hører naturlig inn i et anleggsoppdrag

1i	kunne kjøre anleggsmaskiner opp og ned av transportutstyr under ulike vær- og 	føreforhold


Mål 2
Elevene skal kunne bruke gravemaskin og traktorgraver til å utføre grave-, 
planerings-, grøfte- og opplastingsarbeider.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne stille opp maskinen på en hensiktsmessig måte i forhold til arbeidsoppgaven

2b	kunne flytte maskinen på en trygg og forsvarlig måte i terrenget ut fra maskinens 	fysiske muligheter og begrensninger

2c	kunne rigge til opplastingsplassen, plassere transportkjøretøyet og utføre opplasting 	slik at kapasiteten blir utnyttet best mulig

2d	kunne grave ut grøfter og byggegroper etter oppsatte høyder og retninger, og ta 	hensyn til forskriftsmessig sikring

2e	kunne ivareta den opprinnelige vegetasjonen i området ved gravarbeid

2f	kunne utføre planering av sprengt stein og grusmasser og foreta puss av skråninger 	etter angitte høyder og skråningsmaler

2g	kunne foreta disponering og sortering av massene


Mål 3
Elevene skal kunne bruke hjullaster til opplasting, transport, utlegging og planering av ulike massetyper.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne rigge til opplastingsplassen, plassere transportkjøretøyet og utføre opplasting, 	slik at kapasiteten blir utnyttet best mulig


3b	kunne kjøre maskinen på offentlig veg, i terreng og anleggsområde på en forsvarlig 	måte

3c	kunne utføre utlasting og utlegging av ulike massetyper

3d	kunne planere forskjellige massetyper etter oppsatte høyder

3e	kunne utnytte ulike massetyper og forstå betydningen av rett plassering av massene


Mål 4
Elevene skal kunne bruke veghøvel til å utføre grov- og finplanering av masser og kunne vedlikeholde veger.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne plassere, legge ut og finplanere massene nøyaktig etter oppsatte høyder og 	retninger og kunne planere fall 

4b	kunne planere etter lasermåling

4c	kunne vedlikeholde veier i alle årstider, og kunne foreta grus- og ishøvling

4d	kunne foreta høvling og rensking av veggrøfter


Mål 5
Elevene skal kunne bruke bulldozer til å planere og forflytte ulike massetyper.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne planere ulike massetyper til angitte høyder og retninger

5b	kunne utføre utdosing av masse i skjæring og halvskjæring ned til oppgitt nivå

5c	kunne utføre planeringarbeider i skråninger


Mål 6
Elevene skal kunne bruke anleggsdumper til å utføre massetransport på offentlig veg, i terreng og på anleggsområder på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne rigge til anleggsdumperen etter anvisning fra fører av opplastingsmaskin

6b	kunne kommunisere  med  førere av andre anleggsmaskiner og kunne samarbeide med 	disse

6c	kunne kjøre anleggsdumperen på offentlig veg, i terreng og anleggsområder på en 	trygg og forsvarlig måte og  ha kjennskap til akseltrykksbestemmelser og lasteevne

6d	kunne plassere anleggsdumperen på en forsvarlig måte ved tipping av last og kunne 	tippe lasten etter anvisning og ut fra miljøhensyn





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 terminkarakterer. 

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 anleggsmaskinfører

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



Studieretningsfag


Bransjelære
75
2
Anleggsfag
223
6
Maskinfag
150
4
Maskinkjøring
486
13



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I anleggsmaskinfører

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Bransjelære
Modul 1:	Alle mål i faget.
75
2
Anleggsfag
Modul 2:	Alle mål i faget.
224
6
Maskinfag
Modul 3:	Alle mål i faget.
150
4
Maskinkjøring
Modul 4:	Mål 1
37
1

Modul 5:	Mål 2
150
4

Modul 6:	Mål 3
75
2

Modul 7:	Mål 4
75
2

Modul 8:	Mål 5
75
2

Modul 9:	Mål 6
75
2


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 lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I anleggsmaskinfører.


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.	Eksamensoppgaven 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 anleggsmskinfører:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der flere 			studieretningsfag inngår.  
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	
	Allmennfag:	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.

