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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 modulene for særløp, første års opplæring i bedrift for  gipsmakerfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 17. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gipsmakerfaget har lange tradisjoner i Norge. Vi har bygninger fra det 16. århundret med rik dekor innvendig såvel som utvendig. Denne formen for utsmykning kalles stukkatur.

Tidligere kom gipsmakere til Norge fra blant annet Tyskland og Danmark. Det var heller ikke uvanlig at håndverkssvenner fra Norge reiste ut i verden for å praktisere og skaffe seg erfaring i yrket før de kunne starte opp sin egen håndverksforretning. De gamle laugene forlangte nærmest det.

I 1880-årene organiserte svennene seg under navnet "Gipsarbeidernes fagforening, Kristiania", som senere ble forandret til "Stukkatørenes fagforening, Kristiania". Årsaken til navnebyttet var det nære samarbeidet med de danske stukkatørene. I 1909 ble ordet gips tatt i bruk igjen, ved "Gips- og stukkatørenes fagforening, Kristiania". Mestrene hadde også sin forening, "Kristiania gipsmakerlaug". Denne foreningen ble stiftet i 1886 med oldermannen Thv. Guidotti.

Ved århundreskiftet var det ca. 90 svenner i gipsmakerfaget og 5 gipsmakerfirmaer i virksomhet. I 1945 var det ca. 50 svenner og 4 gipsmakerfirmaer, men antallet sank raskt. I perioden 1957-1984 ble det ikke avlagt  svenneprøver, slik at det i 1990 bare var 5 svenner og 3 mestre igjen i Norge. Gipsmakerfaget blir derfor regnet som et truet håndverksfag.

Tidligere var det tre utdanninger på fagområdet: Verkstedgipsmaker, gipspusser (bygningsgips-maker) og stukkmarmorgipsmaker. Fagene ble 3. 9. 1992 slått sammen til ett fag: Gipsmakerfaget.

Sentrale arbeidsområder i faget er trekking, støping og bearbeiding av formstoffer til ferdige produkter. Produktene kan f.eks. være pussarbeider på vegger og tak, innvendige dekorasjoner som takrosetter og gipslister, utvendige fasadedetaljer og støping av rene prydfigurer. Foruten gips, brukes også formstoffer som leire, plastelin, kalk, sement og polyester.

Arbeidsoppgavene i gipsmakerfaget består blant annet av modellering og formarbeid med ulike formtyper. Gipsmakerene utfører støpearbeid i forskjellige materialer. De restaurerer og vedlikeholder dekorasjoner og bygningsdeler, lager detaljer i stukkmarmor (kunstmarmor) og filer til sjabloner for trekningsarbeider. Ofte må gipsmakeren bygge opp forskalinger og former ut fra gamle tegninger og bygningsdetaljer. På denne måten føres gamle stilarter og håndverks-tradisjoner videre.

Etter bestått svenneprøve kan det være aktuelt med videre utdanning til gipsmakermester. Mange vil også ha faglig utbytte av studier i kunsthistorie og gammel arkitektur, eller å ta kontakt med gipsmakermiljøer i Danmark, Tyskland, Frankrike og Italia.




1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i gipsmakerfaget må søkeren normalt ha bestått grunnkurs byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for gipsmakerfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunn-kurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltids opplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for gipsmakerfaget 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av svenneprøven. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1. 

Lærlinger som følger særløp, fritas for valgfag og kroppsøving. Når det gjelder de felles allmenne fagene norsk, engelsk og samfunnslære bør lærlingene så langt det er praktisk mulig avslutte disse fagene i løpet av det første opplæringsåret i bedrift.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Lærekontrakt tegnet for særløp gjelder for hele opplæringsløpet inkludert verdiskapingsdel.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i gipsmakerfaget, må det avlegges svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

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 svennebrev. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.







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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 1. års opplæring i bedrift for gipsmakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr for gipsmakerfaget og kunne begrunne sine valg

	kunne finne frem fagstoff på egen hånd og ha oversikt over aktuelle hjelpemidler

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

	ha kunnskaper om miljø og ressursspørsmål og vite hvordan kunnskapene kan brukes slik at det tas nødvendig hensyn til natur og miljø

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	kunne stå for egne meninger, men også vise respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion eller politisk oppfatning

	vise stolthet for faget

	vite hvilke kvalitetskrav som stilles til utført arbeid i gipsmakerfaget

	vite hvilke krav som stilles til arbeidsteknikk og verktøyføring av en fagarbeider

	kunne følge de lover og forskrifter som gjelder for faget

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

	kunne arbeide selvstendig innenfor sine arbeidsfelter

	vise sine skapende og kreative evner

	ta ansvar for egen læring, men også ha evne til å lytte og ta lærdom av mennesker med lang erfaring i faget

	kunne ivareta gipsmakerfagets tradisjon og særpreg

	kjenne til de historiske verdier som er knyttet til gipsmakerfaget 

	kjenne fagets historie og utviklingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne identifisere forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til ulykker og yrkesskader og kjenne regler og forskrifter som regulerer slike forhold. De skal i sitt arbeid vise vilje og evne til å verne seg selv og andre

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven og forskrifter som regulerer arbeidsforholdene i gipsmakerfaget

1b	kunne gjøre rede for bedriftens regler for sikring av arbeidsplassen mot fallende gjenstander og personer mot fallulykker

1c	vite hvilke hensyn som må tas for å forebygge belastningsskader

1d	kjenne til hvilke krav stillasforskriftene setter til bygging og montering av stillaser og arbeidsplattformer

1e	vite hvilke skadevirkninger stoffer og kjemikalier kan ha for natur og miljø

1f	ha kunnskaper om oppbygging og bruk av kartotek for helse- og miljøskadelige stoffer

1g	vite hvilket maskinelt utstyr som brukes i faget, kjenne vernereglene som gjelder for bruk av utstyret og kunne forklare hvorfor det er viktig å følge disse



2.3	Bransjelære, tegning og stukkmarmor


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til hvordan arbeidet i et gipsmakerfirma planlegges og gjennomføres slik at det tas hensyn til antikvariske og kulturhistoriske verdier og at sluttproduktene tilfredsstiller krav til lønnsomhet og kvalitet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan arbeidsoppgavene i et gipsmakerfirma organiseres og gjennomføres

1b	kunne måle opp og beregne materialkostnadene for enkle arbeider

1c	kunne forklare hvordan ombruk og rasjonalisering virker inn på prosjektets lønnsomhet


1d	kunne vurdere et arbeidsoppdrag, angi hvor lang tid arbeidet vil ta, og ut fra dette kunne beregne leveringstid

1e	kunne sette opp et enkelt overslag over egen lønn for et arbeidsstykke basert på gjeldende satser i gipsmakerfaget

1f	i sin adferd gi et positivt inntrykk av firmaet overfor kunder

1g	vite hvordan orden og renslighet på arbeidsplassen innvirker på sikkerhet, effektivitet og bedriftens ansikt utad

1h	vite hvilke kvalitetskrav som settes til bedriftens produkter

1i	kjenne til hvilke antikvariske og kulturhistoriske verdier som gipsmakeren ofte skal bringe videre

1j	vite hvilken rolle byantikvar, fylkeskonservator og riksantikvar har i forhold til vedlikeholdsarbeider og restaureringsarbeider i gipsmakerfaget


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til hvordan byggebransjen er organisert, og hvorledes avtaler mellom partene i arbeidslivet regulerer arbeidsforholdene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om og forståelse for betingelser som må oppfylles for at bedriften skal være levedyktig og gi sikre arbeidsplasser

2b	kjenne til organisasjonsforholdene i gipsmakerfaget, med fagforeninger og mester-foreninger

2c	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2d	vite hvordan avtaler mellom partene i arbeidslivet innvirker på bedriftens lønnsforhold, arbeidskostnader og lønnsomhet


Mål 3
Lærlingene skal kunne arbeide etter tegning og kunne utføre enkelt tegnearbeid i forbindelse med modellarbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne finne fram mål fra tegninger og kunne bruke disse til å utføre konstruksjoner til trekningsarbeider

3b	kjenne de vanligste systemene for målsetting av tegninger og ved hjelp av målestokk kunne kontrollere tegningene

3c	skal ved hjelp av delmål kunne kontrollere og finne totalmålene

3d	kunne lese vanlige symboler som brukes på arkitekttegninger i eget og beslektede fag

3e	kjenne til prinsippene ved forstørrelsesoppdrag

3f	kunne tegne detaljer eller modeller i grunnriss, sideriss og oppriss

3g	kunne tegne en enkel arbeidsskisse med tilhørende snitt og detaljer

3h	beherske fagtegning slik at kapitèl og balustrade kan tegnes i målestokk 1:1 og 1:5

3i	kjenne til ulike stilarter


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til hvordan stukkmarmorarbeid utføres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne velge materialer, tilsetningsstoffer og egnet verktøy for stukkmarmorarbeid

4b	kunne gjøre rede for hva kvalitet og etiske verdier betyr for stukkmarmorarbeidet

4c	kjenne til blandingsforholdet mellom gips, limvann, dolomit og farge som brukes for å få fram marmoreringen i stukkmarmorarbeid, og kunne forklare hvilken funksjon de ulike komponentene har

4d	vite hva slags underpuss stukkmarmor krever, og vite hvordan materialene legges på søyler og rette vegger

4e	vite hvordan en søyle og en rett vegg avrettes

4f	vite hvor lang tid stukkmarmorblandingen må stå før herdeprosessen begynner

4g	kjenne til hvordan sparkling og sliping av stukkmarmor foregår, og vite graderingen på stenene til de 6 slipeomgangene

4h	kjenne til hvordan intarsia i stukkmarmor gjøres

4i	kunne bruke sin fargesans ved valg av fargepigmenter til ulike stukkmarmoroppdrag

4j	kjenne til hvilken betydning sammensetningen av fargeblandingen har for stukkmarmoren for at alle felter eller søyler skal bli like

4k	kjenne til hvordan et ferdig produkt poleres



2.4	Modellering og modellarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kjenne ulike materialers egenskaper, og kunne delta i modellering av detaljer på dekor og gesimser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om de ulike egenskapene til materialtyper som leire, plastelin, gips og kalkbasert mørtel ved modellering

1b	kunne bruke verktøy til enkelt modelleringsarbeid med ulike materialtyper

1c	kunne velge hvilken type leire som egner seg best til et beskrevet oppdrag

1d	ha kjennskap til hvilke modelleringsarbeider plastelin er best egnet til

1e	vite hvordan utmodellering av skader på utvendige gesimser og dekor utføres ved hjelp av gipskalkmørtel eller sementkalkmørtel

1f	kunne delta i utmodellering av mangler i gipslister, takrosetter og annen dekor


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan demontering av modeller foregår, hvordan disse klargjøres til formarbeidet og kunne delta i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	vite hvordan demontering av gipsgesimser og annen gipsdekor utføres og kunne delta i arbeidet

2b	vite hvordan rensingen av nedtatte modellene foregår og kunne delta i arbeidet

2c	vite hvordan modeller retusjeres og repareres, og hvordan klargjøring til formarbeid foregår

2d	kunne forstå arbeidstegninger av en modell

2e	vite hva begrepet toleranse betyr i forbindelse med modellarbeidet

2.5	Form- og støpearbeid


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan ulike formtyper lages og brukes i gipsmakerfaget og kunne delta i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne aktuelle typer former som brukes i gipsmakerfaget, herunder forlorne former, ekte former, lim- og silikonformer

1b	vite hvordan en leirfigur deles opp for å lage en forloren form

1c	vite hvorfor deleblikk og tråddeling brukes

1d	kunne redegjøre for hvordan en forloren form armeres og kunne delta i armeringsarbeidet

1e	vite hvordan stykker i en forloren form stables

1f	kjenne til bruken av slippmiddel til forlorne former

1g	kunne prinsippene for hvordan en ekte form bygges opp

1h	ha kunnskaper om oppbygningen av en silikonform som f.eks. en blokkform eller en form med kappe

1i	kjenne til bruk av blokkformer og bruk av kappe

1j	vite hvilke farer bruk av nye silikonformstoffer medfører

1k	vite hvilket verneutstyr som må brukes for å ivareta egen og andres helse under formbyggingen


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskap om og kunne delta i ulike støpearbeider i gipsmakerfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til blandingsforholdet i en ren gipsblanding

2b	vite hva som oppnås ved å bruke sand som tilsetningsstoff i gipsblandingen

2c	vite hvor stor andel fuktighet det er i gips i pulverform og i gips i avbundet tørr tilstand

2d	vite hvordan et hode i en forloren form støpes og kunne delta i arbeidet
2e	kjenne til hvordan retusjering av et hode eller en figur utføres etter at formen er hugget av

2f	kjenne bindetiden på gipsen, og vite hvordan denne kan påvirkes av tilsetningsstoffer og kjenne til hvilke stoffer som utsetter bindetiden og hvilke som fremskynder den

2g	vite hvor stor andel fyllstoff polyester kan inneholde før den svekkes og hvorfor det til tider må være fyllstoffer i dette materialet

2h	vite hvilke uheldige langtidsskader som kan oppstå dersom ikke nødvendig verneutstyr benyttes ved behandling av polyester

2i	vite hvorfor og hvordan ulike støpearbeider armeres og kunne delta i arbeidet

2j	vite hvorfor arbeidsstykket bør plasseres i riktig høyde i arbeidsbenken

2k	kjenne de etiske normer og regler som gjelder ved avstøpning av et kunstverk



2.6	Treknings- og pussarbeider


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til hvordan sjabloner lages, trekningsarbeider utføres og ferdige profiler monteres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne file til sjabloner etter tegning

1b	vite hvordan egnede sleder til sjabloner lages

1c	kunne utføre enklere trekningsarbeider i benk ved hjelp av sjablon

1d	kunne foreta enklere dreiearbeid i benk

1e	kunne lage egne verktøy og hjelpemidler som kan rasjonalisere trekningsarbeidene

1f	kunne forankre og plugge fast enkle gipsmodeller innvendig på en sikker og god måte

1g	kunne benytte riktig type armering til de ulike trekningsarbeidene

1h	kunne vurdere hvilke trekningsarbeider som må utføres på stedet, og hvilke som må trekkes i benk på verksted

1i	kjenne til hvilke krav som vanligvis stilles av antikvariske myndigheter ved restaurering av trekningsarbeider
Mål 2
Lærlingene skal vite hvordan de vanligste pussarbeider på vegger og tak med gipspuss utføres, og ha innsikt i bruksområder for og egenskaper til verktøy, maskiner og materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge materialer og mørtel tilpasset underlag og bruksmåte

2b	vite hvordan ulike typer underlag avrettes og pusses

2c	kjenne til hvordan gipspuss på ulike typer underlag bygges opp og behandles

2d	kjenne til kalkens egenskaper og bruksområder

2e	kunne holde god orden på byggeplassen og kunne utnytte materialene i pussarbeidet økonomisk

2f	kjenne til ulike typer håndverktøy og maskiner som kan være med på å rasjonalisere arbeidsprossesen

2g	kjenne til hvilke krav som vanligvis stilles av antikvariske myndigheter ved restaurering av pussarbeider






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 svenneprøve og ved en eventuell eksamen. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift gipsmakerfaget

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift gipsmakerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bransjelære, tegning og 			stukkmarmor
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%*
Modul 2: 	Modellering og modellarbeid
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

20%**
Modul 3: 	Form- og støpearbeid
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

30%***
Modul 4:	Treknings- og pussarbeider
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

30%****
Til sammen

100%


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


Teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 2/5 av modul 1	(tilsvarer ca. 140 timer).
**	ca. 1/3 av modul 2 	(tilsvarer ca. 105 timer).
***	ca. 1/7 av modul 3	(tilsvarer ca. 75 timer).
****	ca. 1/9 av modul 4	(tilsvarer ca. 60 timer).


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.


Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift gipsmakerfaget, særløp.


Allmenne fag:	Lærlingen skal ha standpunktkarakter i hvert fag og kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

Svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.


Retningslinjer for gjennomføringen av svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

