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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 opplæring i bedrift for anleggsmaskinførerfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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.


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






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 20. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Anleggsmaskinbransjen er en ung, men stor bransje. Fra å bestå av noen enkle anleggsmaskiner i tiden etter 2. verdenskrig, har antallet økt og omfatter i dag vel 30.000 maskiner fra 2 tonn til 40 tonn. Bransjen er i stadig utvikling med nye maskiner og nye metoder for arbeidsutførelse. Endrete kvalitetskrav og krav til utforming av arbeidsoppgavene gir de ca. 15.000 anleggs-maskinførerne utfordrende oppgaver som krever et solid faglig fundament.

Arbeidsoppdragene og omgivelsene er skiftende, noe som krever at fagarbeideren må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å takle nye utfordringer på en rask, effektiv og kvalitetsmessig god måte.

Arbeidet foregår ofte i vanskelig terreng, hvor det er viktig å ivareta egen og andres sikkerhet. Anleggsmaskinføreren håndterer kostbart utstyr, hvor driftsstans eller maskinhavari kan få store konsekvenser. Derfor er vedlikehold og stell av maskinene en viktig del av faget.

Anleggsmaskinføreren må kunne kjøre, betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med minst tre av følgende anleggsmaskintyper: veihøvel, gravemaskin, hjullaster, doser, traktor-graver (gravelaster) og anleggsdumper. De må kunne utføre enklere stikkings- og nivellerings-arbeid, kunne bruke utstyr for boring, komprimering, tungtransport, grøfting og sikring av arbeidene og kunne bruke annet spesialutstyr til de forskjellige maskintypene. 

Anleggsmaskinføreren må samarbeide med andre yrkesgrupper på en anleggsplass. God sam-arbeidsevne, faglig forståelse og gjensidig respekt er nødvendig for å skape et godt arbeidsmiljø, slik at samarbeidet i anleggsprosessen fungerer godt. Fagarbeideren må også utføre arbeidet i samsvar med fagets normer for innsats, arbeidsutførelse og kvalitet.

Anleggsmaskinførere må kunne planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeide i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende lover og regler. 

Anleggsmaskiner kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Anleggsmaskinføreren har derfor et spesielt ansvar for å opptre på en slik måte at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig. Det er derfor viktig at anleggsmaskinførere har en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Anleggsmaskinførerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring 01.01.1985. Bestått fagprøve tilfredsstiller i dag de krav arbeidstilsynet setter til førere av anleggsmaskiner.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i anleggsmaskinførerfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I anleggsmaskinfører eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i anleggsmaskinførerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	anleggsmaskinfører.
Fagbetegnelse: 	anleggsmaskinførerfaget.

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
150 timer
37 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
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for anleggsmaskinførerfaget

Lærlingene skal

	kunne kjøre og betjene minst tre av følgende maskintyper: gravemaskin, hjullaster, veihøvel, dozer, traktorgraver (gravelaster) og anleggsdumper

	kunne bruke maskiner og utstyr på en økonomisk forsvarlig måte

	ha innsikt i maskinenes tekniske virkemåte og oppbygning

	kunne utføre nødvendig vedlikehold, stell og småreparasjoner på maskiner og utstyr 

	kunne utføre variert anleggsarbeid

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne legge ledningsanlegg for avløpsvann i samsvar med myndighetenes krav

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

	ha en bevisst holdning til og kunnskaper om inngrep i natur og miljø, og kunne utføre arbeidet på en måte som begrenser skadevirkningene mest mulig  

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig

	vise evne til å kommunisere med andre slik at de bidrar til et godt miljø på arbeidsplassen 

	ha evne til å arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å samarbeide med andre 

	kunne arbeide på tvers av faggrenser

	ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, religion eller politisk oppfatning 

	kunne arbeide i samsvar med moralske og etiske normer som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet 

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne vise skapende og kreative evner 

	kunne ta ansvar for egen læring
	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha kjennskap til bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt



2.2	Maskinkjøring


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke gravemaskin til å utføre grave-, planerings-, grøfte- og opplastingsarbeider på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne flytte og kjøre gravemaskinen i terrenget og langs vei

1b	kunne stille opp gravemaskinen på en hensiktsmessig måte i forhold til arbeidsoppgaven 

1c	kunne rigge til opplastingsplassen, plassere transportkjøretøyet og utføre lasting på en måte som utnytter kapasiteten best mulig

1d	kunne grave grøfter og byggegroper etter oppsatte høyder og retninger og kunne sørge for forskriftsmessig sikring av gravearbeidet

1e	kunne ta vare på den omkringliggende vegetasjonen under gravearbeidet

1f	kunne utføre planering av sprengt stein og løsmasser og kunne avrette skråninger etter angitte høyder og skråningsmaler 

1g	kunne sortere og disponere massene ut fra ressurshensyn

1h	kunne ivareta gjeldende sikkerhetsregler i arbeid som utføres med gravemaskinen

1i	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i gravemaskinens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner 










Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke hjullaster til å utføre opplasting, transport, utlegging og planering av ulike massetyper på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne flytte og kjøre hjullasteren i terrenget og langs vei

2b	kunne rigge til opplastingsplassen og kunne plassere transportkjøretøyet riktig

2c	kunne utføre opplastingen på en måte som utnytter kapasiteten til transportkjøretøyet best mulig

2d	kunne behandle kjøretøyet skånsomt under opplastingen

2e	kunne laste ut og legge ut ulike massetyper 

2f	kunne planere ulike massetyper etter oppsatte høyder 

2g	kunne bruke maskinen med minimal dekkslitasje 

2h	kunne ivareta gjeldende sikkerhetsregler i arbeid som utføres med hjullasteren

2i	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i hjullasterens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner 


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke veihøvel til å utføre grov- og finplanering av masser og kunne vedlikeholde veier på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne flytte og kjøre veihøvlen i terrenget og langs vei

3b	kunne plassere, legge ut og finplanere masser nøyaktig etter oppsatte høyder og retninger og kunne planere fall 

3c	kunne utføre planering etter laser 

3d	kunne vedlikeholde veier alle årstider og kunne foreta grus- og ishøvling 

3e	kunne ta opp og renske veigrøfter 

3f	kunne ivareta gjeldende sikkerhetsregler i arbeid som utføres med veihøvlen
3g	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i veihøvelens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner


Mål 4
Lærlingene skal kunne bruke bulldozer til å planere og forflytte ulike massetyper på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne planere ulike massetyper til angitte høyder og retninger 

4b	kunne utføre utdosing av masse i skjæring og halvskjæring ned til oppgitt nivå

4c	kunne utføre planeringsarbeider i skråninger  

4d	kunne ivareta gjeldende sikkerhetsregler i arbeid som utføres med bulldozeren

4e	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i bulldozerens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner


Mål 5
Lærlingene skal kunne bruke traktorgraver til å utføre grave-, planerings-, grøfte- og opplastingsarbeider på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne flytte og kjøre traktorgraveren (gravelasteren) i terreng og langs vei

5b	kunne stille opp maskinen på hensiktsmessig måte i forhold til arbeidsoppgaven 

5c	kunne rigge til opplastingsplassen, plassere transportkjøretøyet og utføre lasting på en måte som utnytter kapasiteten til transportkjøretøyet best mulig

5d	kunne grave grøfter og mindre byggegroper etter oppsatte høyder og retninger

5e	kunne ivareta den opprinnelige vegetasjonen i området ved gravearbeid

5f	kunne utføre planering av sprengt stein og løsmasser og kunne avrette skråninger etter angitte høyder og skråningsmaler

5g	kunne sikre grøfter og byggegroper forskriftsmessig og kunne ivareta andre gjeldende sikkerhetsregler i gravearbeidet

5h	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i traktorgraverens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner 


Mål 6
Lærlingene skal kunne bruke anleggsdumper til å utføre massetransport på offentlig vei, i terreng og på anleggsområde på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne foreta nødvendig kontroll av og vedlikehold på maskinen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne plassere anleggsdumperen etter anvisning fra fører av opplastingsmaskinene 

6b	kunne kjøre anleggsdumperen på offentlig vei, i terreng og på anleggsområder på en sikker og forsvarlig måte 

6c	ha kjennskap til akseltrykksbestemmelser og lasteevne

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

6e	kunne ivareta gjeldende sikkerhetsregler i arbeid som utføres med dumperen

6f	kunne følge ulike prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold beskrevet i anleggsdumperens instruksjonsbok og kunne foreta enkle reparasjoner 



2.3	Bruk av spesialutstyr


Mål 1
Lærlingene skal kunne kjøre anleggsmaskiner på og av transportutstyr og kunne bruke forskjellig spesialutstyr på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kjøre anleggsmaskiner på og av transportutstyr under ulike vær- og føreforhold 

1b	kunne betjene løfteredskaper for rør, kummatriell, dekningsmatriell på en forskriftsmessig måte

1c	kunne bruke utstyr for sikring av grøfter og byggegroper 

1d	kunne betjene komprimeringsutstyr 

1e	kunne bruke bedriftens spesialutstyr for anleggsmaskiner 

1f	kunne bruke verktøy som naturlig hører til et anleggsoppdrag 

1g	kunne ivareta sikkerheten i arbeid som utføres med spesialutstyr



2.4	Stikking og nivellering


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre enkle stikningsoppdrag, sette ut høyder og kunne sikre fastmerker. De skal kunne tegne skisser og forstå tegninger, og ut fra disse kunne angi masser, høyder og plasseringer i terrenget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne sette opp, bruke og kunne kontrollere nivellerkikkert

1b	kunne bruke målebånd og vinkelprisme 

1c	kunne stikke ut rette linjer, vinkler og kurver 

1d	kunne måle opp og lage en skisse for lengde- og tverrprofil av et arbeid og kunne bruke skissene til å beregne masser

1e	kunne lese tegninger og ut fra disse kunne angi mål, høyder og plassering av bygninger, kummer, rør og kabler i terrenget

1f	kunne sette ut høyder på stikk og salinger ut fra et fastmerke

1g	kunne sikre fastmerker for høyde og retningsangivelse under hele byggeperioden

1h	kunne bruke laser til å sikre riktig stigningsforhold og nøyaktig arbeidshøyde i grøft, vei og byggegrop og ved planeringsarbeid


Mål 2
Lærlingene skal kjenne egenskapene til ulike massetyper. De skal kjenne ulike metoder for fundamentering, grunnundersøkelse og veibygging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til ulike bergarter, mineraler og løsmasser 

2b	ha kjennskap til ulike massetypers dreneringsevne, bæreevne, kapillaritet, masseutvidelse, komprimeringsegenskaper, og muligheter for setninger og telefare 

2c	kunne observere og foreta en enkel vurdering av hvordan massene oppfører seg ved gravearbeid under ulike forhold 

2d	ha kunnskaper om gravearbeidenes mulige innvirkning på grunnvannstanden og hvilke økologiske følger et slikt inngrep har

2e	ha kunnskaper om oppbygging av veien og vite hvilke funksjoner de ulike elementene i veikroppen har



2.5	Grøfter og rørlegging


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre grunnarbeid og legging av ledningsanlegg i henhold til myndighetenes krav og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tilfredstille de krav ADK1-forskriftene (forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann) setter til personer som skal legge ledningsanlegg for avløpsvann

1b	kunne bygge ledningsgrøfter fra bunn til topp og vite hvilke krav som settes til avretting av grøftebunnen, omfylling, komprimering og gjenfylling

1c	kunne legge hovedledninger, stikkledninger og andre avløpsrør i samsvar med gjeldende krav og leggeanvisninger

1d	kunne bruke riktige masser og kunne nytte fiberduk, jordarmering og isolasjonsmaterialer under grøftearbeidet

1e	vite hvilke miljømessige skader som kan oppstå ved lekkasjer, ledningsbrudd og drifts-problemer som følge av feil utførelse av grøftearbeid og rørlegging og komprimering

1f	kunne utføre grøftearbeid ved bygging av infiltrasjonsanlegg, grunne grøfter og lokal overvannshåndtering

1g	kunne montere kummer og annet gategods

1h	kjenne til rutiner for igangsetting av kabel- og rørleggingsarbeid og kunne sette opp en gravemelding 

1i	kjenne til rutiner for kontroll av utført arbeid og kunne delta i arbeid med trykkprøving, tetthetsprøving og TV-kontroll av ferdige anlegg



2.6	Boring og sprengning


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre sprengingsarbeid under ledelse av godkjent bruker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre boring med håndholdt utstyr ved tomte-, grøfte- og sprettingsarbeider 

1b	kunne delta i daglig vedlikehold av kompressorer og utstyr

1c	kunne slipe bor 

1d	kjenne hovedprinsippene for bruk av hydraulisk borerigg

1e	kunne delta i utarbeidelse av sprengningsplaner og salverapporter og kunne gjennomføre sprengingen under ledelse av godkjent bruker

1f	kjenne de typer sprengstoff og tennmidler som brukes i bedriften 

1g	kjenne metoder for dekking av salver med matter og sikkerhetsnett 

1h	kjenne kravene til forsiktig sprengning og kunne delta i arbeid utført i samsvar med kravene 

1i	kunne følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser for bruk, lagring og transport av sprengstoff og tennmidler



2.7	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens og bransjens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften og anleggsmaskinbransjen er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring og kunne delta aktivt i kvalitetssikringsarbeidet

1e	ha kjennskap til bedriftens plass og betydning i lokalsamfunnet og bransjens deltakelse nasjonalt og internasjonalt

1f	kjenne til hvilken betydning internasjonalt regelverk, samarbeid med utenlandske entreprenører og utøvelse av anleggsoppdrag på tvers av landegrensene har for faget

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften og på anleggsplassen

1h	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne vise dette i det daglige arbeidet

1i	kjenne til hvordan klager og pålegg om endringer skal håndteres

1j	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne arbeidsoppgaver og ansvarsområde for baser, formenn og andre ledere på en anleggsplass

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene i bedriften og på anleggsplassen

2e	ha kjenneskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.




Mål 3
Lærlingene skal vite hvordan anleggsprosjekter planlegges og gjennomføres, og hvilke hensyn som må tas til helse-, miljø og sikkerhet under arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne gangen i et anleggsprosjekt fra planlegging til ferdigstillelse 

3b	ha kunnskaper om de vanligste årsakene til arbeidsulykker og helseskader

3c	vite hvilke krav som settes til sikring av grøfter og byggegroper og kunne følge sikkerhetsreglene under arbeidet

3d	kunne skilte etter skiltplan og kunne avsperre for graving i trafikkert område

3e	kunne forebygge ulykker og helseskader

3f	kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

3g	kunne skrive ut maskinrapporter, kjørerapporter og arbeidsrapporter  

3h	kunne bruke ulike typer løfteredskaper på en riktig og sikker måte

3i	kjenne til ergonomiske prinsipper og kunne bruke riktige arbeidsstillinger 

3j	kunne bruke bedriftens brannslokkingsutstyr og kunne iverksette brannforebyggende tiltak i forbindelse med bruk, reparasjon og vedlikehold av maskiner

3k	kjenne bedriftens førstehjelpsutstyr, vite hvor dette befinner seg og kunne utføre førstehjelp





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 opplæringen i bedrift for anleggsmaskinførerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Maskinkjøring
Kapittel 2.2
3 av målene 1 - 6.

75% 
Modul 2:	Bruk av spesialutstyr
Kapittel 2.3
Mål 1

5%
Modul 3:	Stikking og nivellering
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

5%
Modul 4:	Grøfter og rørlegging
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%
Modul 5:	Boring og sprengning
Kapittel 2.6
Mål 1.

5%
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%

I modul 1, kapittel 2.2 velger lærlingen tre av maskintypene beskrevet i mål 1-6 ut fra bedriftens maskinpark.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring 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.

