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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 asfaltfaget.


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, 25. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Man begynte å bruke asfalt som vei- og gatebelegning i USA allerede omkring 1840 og i Europa fra ca. 1850. Norge var også tidlig ute med asfaltbelegninger. Allerede i 1870 ble noen fortauer asfaltert i Oslo sentrum. Til disse asfaltdekkene ble det benyttet naturasfalt som bindemiddel, men ferdig asfaltmasse ble håndblandet. Utleggingen ble utført for hånd og asfalten ble stampet, derav navnet "stampeasfalt".

De første vei- og gatedekkene som ble lagt i Norge var også av stampeasfalt, og noen gater i Oslo sentrum ble lagt like etter århundreskiftet. Disse gatedekkene ble funnet altfor kostbare så derfor gikk man bort fra å bruke disse.

Først i 1920-årene, etter at biltrafikken begynte å øke, fikk asfalt til vei- og gatedekker sitt gjennombrudd. Asfaltfaget har utviklet seg raskt som følge av behovet for sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling.

Asfaltdekker kan brukes på alle veityper og for alle trafikkbelastninger. Asfaltprodukter utnyttes også til mange andre formål, som for eksempel dekker på flyplasser, uteanlegg i boligområder, i dambygging og på parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder, gangveier og sykkelveier.

Asfaltørens arbeidsoppgaver består i å:
-	planere underlag
-	betjene asfaltblandeverk
-	vurdere behovet for å bestille riktig transport
-	utføre skilting etter skiltplan
-	betjene maskinelt utstyr som sprøyteutstyr, utleggermaskiner og valser
-	utføre asfaltarbeider for hånd
	kontrollere uttak av masseprøver
	kunne vurdere driftstekniske problemer.

Gjennom forskning, erfaring og endrede brukerkrav har det blitt utviklet teknologi, fagkompe-tanse og maskinelt utstyr av høy standard. Det stilles derfor store krav til asfaltørens faglige forståelse og håndverksmessige dyktighet. Det kreves fagkunnskap i alle ledd av prosessen fra planlegging til fullført oppdrag. Asfaltarbeidet omfatter både produksjon og utlegging av asfalterte materialer. Asfaltøren må derfor kunne arbeide selvstendig, være ansvarsfull, ha godt håndlag og vise evne til å løse varierte oppgaver.

Asfaltarbeid foregår for en stor del som lagarbeid. Derfor kreves det at asfaltøren kan samarbeide med andre i arbeidet.




1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i asfaltfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I anlegg og bergverk 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 asfaltfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 asfaltfaget

Lærlingene skal

	beherske grunnleggende og aktuelle teknikker og prosesser som inngår i asfaltfaget

	kunne velge, bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kjenne bedriftens produktspekter, produksjonsmåter, råstofftilgang, marked og leveranser

	kunne planlegge og utføre pålagte arbeidsoppgaver grundig og nøyaktig etter tegning, skisse eller arbeidsbeskrivelse innenfor gitte toleransegrenser

	kunne bruke verneutstyr riktig og kunne holde god orden på arbeidsplassen

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

	kunne utføre arbeidet på en best mulig miljømessig og økonomisk måte

	kunne arbeide selvstendig og vise evne til samarbeid når arbeidsoppgavene krever det

	kunne argumentere for sine løsningsmetoder av konkrete arbeidsoppgaver ut fra en faglig begrunnelse, men samtidig kunne vise toleranse overfor andres synspunkter og meninger

	kunne vurdere eget arbeid på en kritisk måte

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig

	kunne vise kreativitet i sine løsninger av pålagte arbeidsoppgaver

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring og utvikling

	kjenne til hvordan internasjonale bestemmelser påvirker asfaltørens yrkesutøvelse

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav
2.2	Planlegging, helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne måle opp arbeider, bestille materialer og kunne utføre aktuelt planleggings- og etterarbeid på arbeidsplassen ut fra tegninger og beskrivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne måle opp arbeidsarealer ut fra arbeidstegninger og -beskrivelser og kunne måle opp utført arbeidsareal

1b	kunne beregne materialmengder til pålagte arbeidsoppgaver ut fra arbeidstegninger og -beskrivelser

1c	kunne nivellere og kunne utføre annet oppmålingsarbeid i samarbeid med kollegaer ut fra tegninger og beskrivelser

1d	kunne bruke enkle planleggingssystemer og -teknikker

1e	kunne plassere maskiner, utstyr og materialer i forhold til framdriften av arbeidet og etablering av nytt arbeidssted

1f	kunne rigge ned og rydde arbeidsplassen i samarbeid med andre

1g	kunne bestille og motta materialer

1h	kjenne hvilken betydning god planlegging har for arbeidets framdrift og økonomi


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og kunne utføre arbeidet i samsvar med denne

2b	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

2c	kunne ivareta krav til sikkerhet, helse og miljø ved håndtering av asfaltprodukter

2d	kunne håndtere og bruke ulike hjelpestoffer og hjelpematerialer riktig ut fra bruker-veiledning og annen form for instruksjon


2e	kunne bidra til å forebygge arbeidsulykker og -skader og kunne utføre nødvendig førstehjelp ved skader og ulykker 

2f	kjenne til ordninger for returnering og resirkulering av avfallsprodukter og kunne håndtere gjenbruksmaterialer på forskriftsmessig måte

2g	kunne håndtere og kunne plassere restprodukter, emballasje og avfall på anviste steder

2h	kunne forebygge skader på miljøet ved renhold og vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr

2i	kunne forebygge belastningsskader ved å bruke riktige arbeidsstillinger og riktig løfteteknikk



2.3	Legging av asfalt


Mål 1
Lærlingene skal kunne foreta arbeidsvarsling i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne lover og forskrifter som regulerer arbeidsvarsling på veianlegg og andre anleggsplasser

1b	kunne skilte i samsvar med mottatt skiltplan

1c	kunne føre, oppbevare og arkivere loggbok forskriftsmessig

1d	kunne påse at skiltmateriellet til enhver tid er i forskriftsmessig stand

1e	kunne utføre trafikkavvikling manuelt eller ved bruk av lysregulering

1f	kunne rigge ned skiltmateriell ved arbeidsdagens eller oppdragets slutt


Mål 2
Lærlingene skal kunne finplanere bærelag før asfaltering i henhold til kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre finplanering i samsvar med arbeidsordre, tegninger og beskrivelser


2b	kunne skaffe utstyr og materialer som er nødvendig for å utføre arbeidet etter beskrevne kvalitetskrav

2c	kunne kontrollere finplaneringen ved bruk av oppmålingsutstyr som f.eks. laser, nivelleringskikkert og rettholt

2d	kunne påse at høyder, fall og komprimering av bærelaget er riktig utført

2e	kunne skrive nødvendige rapporter etter utført planering


Mål 3
Lærlingene skal kunne klebe ulike belegningstyper i samsvar med kvalitetskrav og kunne rengjøre og vedlikeholde klebeutstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne vurdere om underlaget tilfredsstiller kravene til renhet og tørrhet før klebingen settes i gang

3b	kunne beregne riktig klebemengde til ulike belegningstyper

3c	kunne klebe ulike belegningstyper i samsvar med kravet til utlagt mengde og andre kvalitetskrav

3d	kunne utføre nødvendig renhold og vedlikehold av klebeutstyr ved hjelp av instruksjonsbok og annen form for brukerveiledning

3e	kunne fylle ut nødvendige rapporter etter klebearbeidet


Mål 4
Lærlingene skal kunne legge ut og komprimere asfaltbærelag, asfaltbindelag og asfalt-slitelag i samsvar med krav til kvalitet og sikkerhet, og kunne rengjøre og vedlikeholde utstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke arbeidstegninger eller arbeidsordrer ved bestilling av riktig asfalttype, asfaltmengde og riktig antall biler

4b	kunne samarbeide med andre om oppgaver knyttet til oppretting av vegdekker, lapping av hull og oppgravninger

4c	kunne legge ut asfaltbærelag, asfaltbindlag og asfaltslitelag med ulike maskintyper


4d	kunne bruke utstyr for måling og kontroll av lagtykkelse, fall og jevnhet, og kunne påse at krav til tykkelse, fall og jevnhet blir overholdt

4e	kunne tilpasse dekket til faste høyder, sluk, kummer og andre faste konstruksjoner

4f	kunne justere og stille inn screed, stampere og vibrasjon på forskjellige typer asfaltutleggere ut fra instruksjonsbok og annen form for brukerveiledning

4g	kunne tilpasse utleggerhastigheten til produksjon og transport og kjenne til konsekvensene av for høy eller ujevn hastighet

4h	kunne vurdere hvilke konsekvenser ulike værforhold kan ha for det ferdige produktet

4i	kunne utføre skjøter med asfalt i samsvar med gitte kvalitetskrav

4j	kunne delta i håndlegging av asfalt

4k	kunne komprimere bære-, binde- og slitelag i samsvar med krav til jevnhet og tetthet ved bruk av forskjellig komprimeringsutstyr

4l	kunne vurdere behov for én eller flere valser

4m	kunne reasfaltere, repararere skader og kunne foreta sporfylling

4n	kunne stille inn korrekt vibrasjon på komprimeringsutstyret tilpasset massetype og underlag

4o	kunne bruke riktig valsemønster og valsehastighet i samsvar med gitte kvalitetskrav

4p	kunne lokalisere feil og feilmeldinger på de ulike typer maskiner ut fra instruksjonsbok og annen form for brukerveiledning

4q	kunne utføre nødvendig renhold, justeringer og vedlikehold av maskiner og utstyr ved hjelp av instruksjonsbok og annen form for brukerveiledning

4r	kunne skrive nødvendige rapporter etter asfalteringsarbeidet













2.4	Produksjon og transport


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ulike asfalttyper etter resept i samsvar med krav og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lagre tilslagsmaterialene korrekt og kunne forhindre separasjon og sammenblanding av materialene

1b	kunne iverksette nødvendige tiltak ved for stor fuktighet i råmaterialene

1c	kunne visuelt vurdere leverte råmaterialer ut fra kvalitetskrav og kunne iverksette nødvendige tiltak ved mistanke om avvik

1d	kunne instruere hjullasterkjører ved opplasting av doserlommer

1e	kunne foreta nødvendig kontroll av tanker og pumper og kunne  varsle ansvarlige ved feil på produksjonsutstyret

1f	kunne følge nødvendige rutiner for oppstart av produksjonsanlegget i samsvar med blandeverksleverandørens anbefalinger og bedriftens anvisninger

1g	kunne beherske automatisk og manuell styring av blandeverk og kunne blande asfalt etter resept

1h	kunne betjene og innstille blandeverkets ulike komponenter for optimal produksjon 

1i	kunne tilpasse produksjonen etter ordremengden

1j	kunne bruke og lagre tilsetningsstoffer som f.eks. aminer, syrer og fibre på en forsvarlig måte

1k	kunne sørge for at lagring av ulike massetyper skjer i henhold til krav og rutiner

1l	kunne foreta inn- og utveiing og kunne betjene en vektekspedisjon

1m	kunne visuelt bedømme ferdig produsert masse

1n	kunne foreta nødstopp og kunne utføre en normal stopp av blandeverket etter instruksjon fra blandeverksleverandøren og fra bedriften

1o	kunne utføre nødvendig renhold, justering og vedlikehold av blandeverket ved hjelp av instruksjonsbok og annen form for brukerveiledning

1p	kunne føre de rapporter og loggbøker som er påkrevet under produksjonsprosessen
Mål 2
Lærlingene skal kunne påse at transport av asfaltproduktene skjer på forskriftsmessig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne påse at transportmateriell og -kapasitet er tilpasset produksjon og legging

2b	kunne instruere transportører om gjeldende rutiner for oppmøte, som f.eks. strøing eller smøring av lasteplan, lasting fra silo og tildekking av last

2c	kunne instruere båtmannskap om lasting, lossing og tildekking

2d	kunne unngå varmetap under transport

2e	kunne følge sikkerhetsforskrifter og konsesjonsbetingelser

2f	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr under transportarbeidet



2.5	Kvalitetskontroll


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre kvalitetskontroll av produktene og kunne tolke resultatene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne foreta nødvendig temperaturkontroll under produksjonsprosessen og av levert masse

1b	kunne ta prøver av råmaterialer og ferdig produsert asfaltmasse

1c	kunne utføre ekstraksjonsanalyse og kornfordelingsanalyse

1d	kunne tolke prøveresultater av råvarer og ferdigprodukt

1e	kunne forklare hvordan resepter utarbeides

1f	kunne utføre isotopmåling i felt





2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften 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

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

1f	kjenne til hvilken betydning internasjonale organer og bestemmelser har for bedriften

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1h	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta hensynet til kundene i det daglige arbeidet

1i	kjenne til hvordan klager 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 sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

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

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

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

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgordning og tillitsvalgtes funksjon

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




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 asfaltfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Legging av asfalt
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

60%
Modul 2:	Produksjon og transport
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

30%
Modul 3:	Kvalitetskontroll
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100 %


Kapittel 2.2 Planlegging, helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de andre modulene som en naturlig del.


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.

