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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 forskalingsfaget.


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

Teknikken ved å bygge opp en forskaling, armere og støpe med betong ble utviklet i Frankrike omkring 1850. Først etter århundreskiftet ble forskaling og støping en vanlig del av bygge-arbeidene. I dag inngår forskaling av fundamenter og andre bygningsdeler i de aller fleste bygg- og anleggsarbeider.

Forskalingssnekkeren bygger de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate. Kvaliteten på sluttproduktet skal tilfredsstille standardiserte krav.

Forskalingen utsettes for store påkjenninger under støpeprosessen og må derfor ha en styrke og en konstruksjon som tåler dette uten å deformeres. Samtidig skal den kunne settes opp og ned-monteres raskt og kunne brukes om igjen et antall ganger for å gi tilstrekkelig økonomisk utnyttelse.

Materialene som brukes til forskaling er i hovedsak stål, tre og ulike typer bygningsplater, men aluminium, plast brukes også. Formene til mindre byggeoppgaver og til anleggsoppgaver som krever stor tilpasning til underlaget bygges ofte av tre og bygningsplater, og arbeidet med slik tradisjonell forskaling krever en del kunnskaper og ferdigheter som er felles med tømrerfaget.

Til større oppgaver og mer industrielt preget arbeid brukes vanligvis systemforskalinger som flak, kassetter og skjold av stål. Prefabrikerte av former blir stadig mer brukt. Dette stiller store krav til nøyaktighet i måling og utførelse ved produksjon og montering av former på bygge-plassen eller anlegget.

Foruten forskalingsfaget, består betongfagene av armeringsfaget, betongarbeidsfaget og betong-industrifaget. Felles for disse fagene er krav til grunnleggende kunnskaper om betong og gode ferdigheter i ulike deler av produksjonen av betongkonstruksjoner. Fagarbeidere i ett av fagene deltar også ofte i arbeid innenfor de andre fagene som medlemmer av et arbeidslag under ledelse av erfaren lagbas. På denne måten oppnås en allsidighet som er nødvendig for rasjonell drift, samtidig som fagarbeiderne oppnår høy nok kompetanse på sitt hovedområde.

Mye av forskalingsarbeidet er utearbeid. Forskalingssnekkeren bør derfor like å være utendørs under skiftende værforhold. Tekniske hjelpemidler har gjort faget langt mindre fysisk belastende enn tidligere. Likevel stilles det fortsatt visse fysiske krav til yrkesutøveren. Få jenter har til nå valgt faget, og bransjen ønsker at flere jenter rekrutteres til bygg- og anleggsfagene. Yrket er variert, siden fagarbeideren stadig får delta i arbeid på nye anlegg og byggeplasser. Arbeidet utføres ofte i lag. Dette stiller krav til samarbeidsevne.






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 forskalings-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 forskalingsfaget

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	ved hjelp av tabeller kunne velge riktig løfteredskap

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

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

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

1m	kunne utføre arbeidet uten at kroppen belastes unødvendig 

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





2.3	Planlegging, samarbeid og bruk av tegninger


Mål 1
Lærlingene skal kunne hente informasjon fra tegninger og annen dokumentasjon på byggeplassen, og ut fra dette kunne beregne materialmengder, planlegge og utføre eget arbeid i samsvar med lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke byggeplassens organisasjons- og framdriftsplaner for å planlegge eget arbeid

1b	kunne bidra med nødvendig informasjon ved oppsetting av framdriftsplaner

1c	kunne hente nødvendig informasjon fra arbeidstegninger, beskrivelser standarder og kvalitetsdokumenter

1d	kunne hente mål fra tegninger, og kjenne alle tegningssymboler som brukes i eget fag og de mest vanlige tegningssymbolene i andre byggefag 

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

1f	kunne forstå datautskrifter av bøyelister, materiallister og byggebeskrivelser 

1g	kunne regne ut materialforbruk i lengdemeter og kilo med grunnlag i bøyelister og beskrivelser


Mål 2
Lærlingene skal kunne samarbeide med andre for å oppnå god kvalitet og produktivitet på arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne samarbeide med andre på arbeidsplassen

2b	kunne vise forståelse for faglige krav og at laginnsats er nødvendig for å oppnå god kvalitet og produktivitet i forskalingsarbeidet

2c	kunne samordne arbeidsrekkefølgen med andre yrkesgrupper






2.4	Forskaling


Mål 1
Lærlingene skal kunne forskale fundamenter, vegger, dekker, dragere og andre bygningsdeler ved bruk av aktuelle forskalingsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke alle typer håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes i faget

1b	kunne utføre daglig ettersyn og normalt vedlikehold på håndverktøy og maskinelt utstyr

1c	kunne ta hensyn til trevirkets styrke og fuktegenskaper ved konstruksjon av tradisjonelle forskalinger

1d	kunne forskale fundamenter, vegger, søyler, dekker, dragere og trapper med tradisjonell forskaling og med elementforskaling

1e	kunne dimensjonere forskalingen ut fra de belastninger forskalingen utsettes for 

1f	kunne prefabrikere deler til en forskaling slik at den fungerer ved montering, støping og demontering 

1g	kunne montere innstøpingsgods, ulike blokkprodukter og utsparinger etter tegninger på en slik måte at det holder seg på plass under støpingen 

1h	kunne utføre etterbehandling og smøring av former slik at støperesultatet blir tilfreds-stillende 

1i	kunne demontere forskaling på en sikker måte og med tanke på ombruk 

1j	kjenne til hvordan en glideform fungerer og kunne utføre støpearbeid med glideforskaling under kyndig ledelse 

1k	kunne delta i tilrigging av byggeplass, bygge provisoriske trapper, montere rekkverk og bygge boder av lett bindingsverk og med enkel kledning











2.5	Armering


Mål 1
Lærlingen skal kunne delta i armeringsarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i arbeid med å kappe, bøye og prefabrikere deler til armering etter tegning og bøyeliste

1b	kunne plassere armeringen riktig i konstruksjonen på en måte som viser forståelse for de nedbrytningsprosessene som forårsaker armeringskorrosjon

1c	kunne gjøre rede for tiltak for å unngå armeringskorrosjon

1d	kunne arbeidet etter krav som stilles til overdekning, skjøting, forankring og bøying og kunne forklare hvordan armeringen virker sammen med betongen



2.6	Betong


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i arbeid med bruk og vedlikehold av støpeutstyr, fram-stilling, transport og utstøping av betong

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i daglig vedlikehold og bruk av utstyr til framstilling, transport og utstøping av betong

1b	kunne utføre mottak av betong på byggeplass

1c	kunne blande betong for enkle støpearbeider etter oppskrift

1d	kunne støpe enkle fundamenter, søyler, vegger og dekker

1e	kunne delta i alle typer støpearbeid under ledelse av støpeleder

1f	kunne utføre etterarbeid på betong som kvisting, sårlapping og slemming etter de vanligste metodene

1g	kunne isolere og dekke til forskalingen etter støping i kulde og iverksette herdetiltak som vanning og påsprøyting av membran
1h	kunne delta i arbeid med støping under vann

1i	kunne delta i arbeid med utbedring av skader på betongkonstruksjoner 



2.7	Grunnarbeid, stikking og nivellering


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i grunnarbeid og ivareta krav til sikkerhet og faglige krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i fundamenteringsarbeid for bygg- og anleggskonstruksjoner under ulike grunnforhold 

1b	kunne delta i arbeid med drenering og fuktisolering av bygninger i henhold til kravene i byggeforskriftene 

1c	kunne delta i arbeid med graving av grøfter og byggegroper på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og kunne følge byggeforskriftenes krav til avstiving og sikring av grunnarbeider


Mål 2
Lærlingene skal kunne bygge salinger og kunne benytte ulike typer måleutstyr til høyde- og lengdeangivelser og annen oppmåling på byggeplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne hente nødvendige opplysninger fra stikningsplan og tegninger

2b	kunne bruke målebånd, sette ut rettlinjer, høyder, rette vinkler og måle opp et areal

2c	kunne kontrollere at nivellerkikkerten er riktig og bruke den til å sette ut høyder fra et fastmerke

2d	kunne bygge salinger for grave- og planeringsarbeider ut fra gitte høyder og fastmerker

2e	kunne bruke laserutstyr til å sette ut høyder for støping og monteringsarbeid





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 kjennskap 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 forskalingsfaget

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

55%
Modul 2: 	Armering 
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Modul 3: 	Betong
Kapittel 2.6
Mål 1.

15%
Modul 4: 	Grunnarbeid, stikking og nivellering
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

10%
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 Planlegging, samarbeid og bruk av tegninger og beskrivelser 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.

