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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 betongindustrifaget.


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, 19. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Allerede i romertiden ble det benyttet sement til muring. Dagens portlandsement ble første gang tilvirket i 1824, og i 1850 ble armering oppfunnet. Først i 1920-årene startet de første betong-støperiene i Norge. I dag benyttes industrielt produserte betongvarer i de fleste større bygg og anlegg. Betongindustrifaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 15.10.1993.

Betongindustriarbeideren arbeider på fabrikker som produserer betongelementer, betongrør og betongvarer. Produktene selges i egne utsalg eller transporteres som ferdige deler til bygge-stedet. Produksjonsmetodene er forskjellige og anvendelsesområdet stort. Heller og belegnings-sten til gårdsrom og gangveier, kummer og rør til vann- og avløpsformål og betongelementer til boliger, industribygg, skoler, sykehus og parkeringsanlegg er eksempler på dette. Betongelementer nyttes både i fasader og bærekonstruksjoner. Takstein og forskjellige blokk-produkter i lettbetong/betong til blant annet grunnmurer er andre eksempler på produkter som produseres i betongindustrien. Moderne betongindustri foregår med spesialisert og teknisk avansert maskineri og med bruk av automatiserte og datastyrte prosesser og styringssystemer.

Betongindustriarbeideren produser også betong i større anlegg. Denne fabrikkblandede betongen blir deretter transportert til byggeplassene og støpt ut. Oljeboringsplattformer, brukonstruk-sjoner, veidekker, boligblokker, industribygg, grunnmurer og fundamenter er eksempler på plasstøpte konstruksjoner. Denne varierte oppdragsmengden har gjort at Norge i dag er blant verdens ledende produsenter av betongkonstruksjoner.

Opplæringen legger vekt på å utvikle positive holdninger til de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassene og i samfunnet. Bransjen påvirker samfunnet gjennom materialvalg, produksjonsprosesser og sluttprodukter. Bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål er derfor viktig i opplæringen.

Betongindustrifaget er underlagt nasjonale og internasjonale standarder for utførelse og kvalitet. De generelle standardene fastsetter krav til betongmaterialet og gir regler for konstruksjon og prøving m.m. Videre finnes en rekke standarder for særskilte produkter, med krav om mål-nøyaktighet, styrke, vanntetthet, spesielle egenskaper og prøvingsregler m.m. For at industrien skal kunne levere produkter som tilfredsstiller offentlige bestemmelser og krav settes det derfor høye krav til kunnskaper og faglig dyktighet hos betongindustriarbeideren.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i betongindustrifaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I betongfag 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 betong-industrifaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 opplæring i bedrift for betongindustrifaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr, og kunne begrunne sine valg

	kunne bruke materialene på en økonomisk måte 

	kunne holde god orden på arbeidsplassen 

	ha bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål

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

	kunne utføre arbeidet slik at det tas hensyn til natur og miljø

	kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide når det er nødvendig 

	kunne samarbeide på tvers av faggrenser

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig

	kunne planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre eget arbeid

	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

	kunne yte god service overfor oppdragsgivere

	kunne vise sine skapende og kreative evner ved utførelse av arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring og videreutvikling 

	kjenne fagets og bransjens tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter

	forstå og respektere samvirket mellom ulike fagområder og bransjer i bygge- og anleggsnæringen 

	kjenne til hvordan internasjonale forhold påvirker bransjen og faget


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1b	kunne holde egen arbeidsplass ryddig og oversiktlig slik at nødvendig sikkerhet oppnås

1c	kunne utøve arbeidet uten risiko for ulykker og skader på det ytre miljø 

1d	kjenne til hvilke skader bruk av ulike typer kjemikalier og byggematerialer kan ha på naturen og miljøet

1e	kjenne til ordninger for gjenbruk av byggematerialer, og rutiner for deponering av avfallsprodukter

1f	kunne følge arbeidsplassens rutiner for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

1g	kunne delta aktivt i vernerunder og rapportering og kunne svare på spørsmål ved revisjon av internkontrollrutinene

1h	kunne bygge og kontrollere stillaser som brukes i bygge- og anleggsvirksomhet slik at stillasene tilfredsstiller krav i stillasforskriftene 

1i	kunne kjøre traverskran i henhold til gjeldende forskrifter og bestemmelser

1j	ved hjelp av tabeller kunne velge riktig løfteredskap

1k	kunne stroppe og anhuke i arbeid med kraner og annen løfteredskap

1l	kunne gi korrekte signaler til kranfører og forklare hvordan de skal kontrollere at redskapen er i orden 

1m	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr og kunne bruke sikkerhetsutstyr på maskinelt verktøy i henhold til gjeldende forskrifter 

1n	kunne utføre arbeidet uten at kroppen belastes unødvendig 

1o	kunne bruke bedriftens register over helsefarlige stoffer (stoffkartoteket) 



2.3	Tegning, arbeidsbeskrivelser og prinsipper for byggearbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser. De skal utføre arbeidet i henhold til lover og  regler for riktig utførelse av byggearbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne arbeide selvstendig ut fra formtegninger, armeringstegninger, tegninger for innstøpningsgods og utsparinger, og kunne bruke arbeidsbeskrivelser

1b	kunne utføre arbeidet i samsvar med lover, regler og standarder som regulerer faglig og teknisk utførelse og kvalitet på byggearbeidene

1c	kunne utføre oppmålingsarbeider der produkter fra betongindustrien brukes



2.4	Betongframstilling


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere de mest vanlige typer betong etter resepter, kunne bruke tilsettingsstoffer, ta prøver og analysere disse og kunne vurdere kvaliteter og egenskaper ved de ferdige produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne fram i og følge bestemmelser for betongprodukter som er satt av kontroll-organer for betongprodukter 

1b	kunne utføre sikting og ta nødvendige prøver av forskjellige typer tilslag

1c	kunne sette opp enkeltkurver og sammensatte tilslagskurver

1d	kunne karakterisere tilslag fra egen prøvevirksomhet 

1e	kunne innhente analysedokumentasjon etter petrografisk undersøkelse og ut fra dette kunne vurdere om tilslaget er egnet til betongformål

1f	kunne prøve og vurdere fersk og herdet betong etter gjeldende standard, kunne tolke verdien av prøveresultatene og kunne kontrollere om kravene til kvalitet er innfridd 

1g	kunne blande betong ved hjelp av manuelle og databaserte prosessystemer ut fra gitte resepter
1h	kunne iverksette tiltak i forhold til temperaturens innvirkning på betongens herdeforløp

1i	kunne bruke tilsetningsstoffer for å oppnå eller forbedre spesielle egenskaper i betongen

1j	kunne iverksette tiltak for å optimalisere en resept med hensyn til kvalitet og økonomi

1k	ha kunnskaper om hvilke skademekanismer som fører til armeringskorrosjon

1l	kunne iverksette tiltak som kan forhindre korrosjon på armeringen

1m	kunne foreta systematisk vedlikehold av armeringsutstyret



2.5	Betongarbeid og produktframstilling


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere betongvarer og betongelementer i henhold til gjeldende standarder og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre enkelt vedlikeholds- og justeringsarbeid på fabrikkutstyr og kunne betjene enkle roboter og automater

1b	kunne støpe ut og komprimere ulike typer betong

1c	kunne foreta riktig overflatebehandling med glatting og pussing, manuelt og ved hjelp av maskiner

1d	kunne beskytte betongen under herding og etterbehandling 

1e	kunne velge riktig metode for å bedre betongens bestandighet ved å bruke vann, folie eller membranherder

1f	kunne håndtere produkter riktig og forsvarlig etter utstøping slik at huking, transport, lagring og understøttelse skjer på en måte som forhindrer skader på personer og produkter

1g	kunne vurdere årsaker til skader og kunne iverksette forebyggende tiltak som kan forhindre at skader oppstå

1h	kunne velge riktig reparasjonsmetode og utføre flikk og etterarbeid på produkter med skader

1i	kunne foreta spesialutførelser av fasadebetong og frilegging

1j	kunne bruke matriser og innstøpingsdetaljer 

1k	kjenne til hvordan betongprodukter kan farges, impregneres og hvordan betongoverflaten kan slipes

1l	kunne utføre en målkontroll før produktet monteres

1m	ha innsikt i prinsippene for arbeid med montering og avstiving av betongprodukter, festing av bolter, fugebehandling og avretting av betong



2.6	Formbygging


Mål 1
Lærlingene skal kunne bygge former i stål, tre og andre aktuelle materialer for element-produksjon og kunne behandle og vedlikeholde formene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne betjene formsystemer og aktuelle maskiner

1b	kunne velge riktig type formolje

1c	kunne framstille former av tre og stål og kunne montere innstøpningsdetaljer og utsparinger etter tegning

1d	kunne bruke sveiseutstyr på spesielle detaljer hvor det ikke gjelder særskilte sertifiseringskrav

1e	kunne preparere former før støp etter krav til overflate på produktet ved bruk av matriser, spesielle folier eller andre materialer for å få fram særlige effekter

1f	kunne velge formmaterialer med hensyn til ønsket kvalitet på det ferdige betongproduktet 

1g	kunne vedlikeholde og reparere ulike formtyper og forstå hva som innvirker på formers levetid og gjenbruksmuligheter

1h	kunne beregne materialmengder og vurdere kostnader ved gjenbruk av former 







2.7	Armering


Mål 1
Lærlingene skal kunne kappe, bøye, legge og binde armeringsstål og kunne benytte ulike armeringsmetoder ved armering av betongkonstruksjoner. De skal kunne utføre arbeidet på en sikker måte, og kunne bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kappe og bøye armeringsjern etter bøyeliste og tegning, manuelt og ved bruk av automater

1b	kunne lage en arbeidsplan for legging og binding av armeringsjern ut fra tegninger

1c	kunne binde og legge armering i forskjellige typer konstruksjoner 

1d	kunne kontrollere om overdekninger, avstander, dimensjoner og fester er i henhold til oppgitte toleransekrav, måleangivelser og standarder

1e	kunne montere spennarmering med kontroll av spenntau før oppspenning

1f	kunne iverksette og kontrollere sikringstiltak ved oppspenning og kunne feste forankringer forsvarlig

1g	kunne spenne opp armering til foreskrevet kraft, foreta tøyningsmåling av armeringen og kunne føre protokoll etter utført arbeid

1h	kunne utføre myk og hard avspenning av armeringen og kunne kontrollere at sikkerheten er ivaretatt

1i	kunne sveise armering og andre detaljer det ikke gjelder særskilte sertifiseringskrav for

1j	kunne skjøte armering 

1k	kunne bruke og utføre enkle justeringer og vedlikehold av maskiner, automater, utstyr og verktøy 











2.8	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 og byggeplassen 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	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til behandling kunder, byggherrer og oppdragsgivere, og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager, og pålegg om endringer skal håndteres

1i	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 funksjonen til byggemøter og andre møterutiner på arbeidsplassen

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.





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 betongindustrifaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Betongfremstilling
Kapittel 2.4
Mål 1.

15%
Modul 2:	Betongarbeid og 		produktfremstilling
Kapittel 2.5
Mål 1.

35%
Modul 3: 	Formbygging
Kapittel 2.6
Mål 1.

25%
Modul 4: 	Armering
Kapittel 2.7
Mål 1.

20%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet og kapittel 2.3 Tegning, arbeidsbeskrivelser og prinsipper i byggearbeid er ikke egnet som egne moduler. Disse kapitlene må integreres i alle moduler 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.

