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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 faget industriell trehusproduksjon.


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, 26. februar 1996.









Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1	Innledning	1
1.2	Inntakskrav	1
1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)	2
1.4	Kompetanse	2
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for industriell trehusproduksjon	3
2.2	Helse, miljø og sikkerhet	4
2.3	Byggebeskrivelser, planlegging og tegningslesing	5
2.4	Maskiner, utstyr, verktøy, materialer og kvalitetskontroll	6
2.5	Produksjon av gulv-, vegg- og takelementer	7
2.6	Produksjon av seksjoner til ferdige bygg	10
2.7	Bedriftslære	11
Kapittel 3:	Vurdering	13
3.1	Hvorfor vurdering?	13
3.2	Hva skal vurderes?	13
3.3	Hvordan skal vurderingen skje?	13
Vedlegg 1
Moduler i opplæringen i bedrift for industriell trehusproduksjon	14




6
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I Norge har trehusbygging røtter tilbake til middelalderen. Allerede da ble det benyttet metoder for bearbeiding av bygningsdeler for å lette arbeidet. Tømmeret ble kappet og bearbeidet av tømmerhuggeren for lafting på byggeplassen.

Industriell produksjon av boliger har de siste 50 årene hatt en sterk vekst her i landet. I dag ut-gjør de såkalte ferdighusene ca. 30% av boligbyggingen i landet. Det forventes at helt eller delvis fabrikkframstilte boliger i framtiden vil utgjøre en stadig større andel av nybyggingen. Trehus-industrien har dessuten hatt stor framgang og fått et godt omdømme på eksportmarkedene i de senere årene. Dette skyldes den høye kvaliteten som er på  norske trehus.

Trehusindustrien sysselsetter et betydelig antall arbeidstakere i produksjonen. Det er i dag ca. 100 bedrifter som driver med industriell trehusproduksjon i en eller annen form. Næringen er en typisk distriktsorientert industri ved at svært mange av bedriftene er plassert ute i skogsdistrikt-ene, ofte i tilknytning til et trelastbruk. Trehusindustrien bidrar derfor til å opprettholde boset-ningen i distriktene. Tidligere ble faget utøvet av ansatte på trelastbruk og av bygningshånd-verkere.

Arbeidsmetodene og produksjonsoppleggene som brukes innen trehusproduksjonen skiller seg fra tradisjonell trehusbygging ved at en vesentlig del av arbeidet er overført fra byggeplass til fabrikk. Bearbeidelsesgraden varierer med produksjonsmetodene. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet kapping av trelast til komponenter, som f.eks. ferdige stendere, sviller og bjelker. Deretter blir komponentene satt sammen til elementer, som f.eks. til veggpartier, etasjeskillere og takkonstruksjoner. Til slutt blir elementene montert sammen til boligseksjoner og ferdige hus.

Faget er delt inn i to områder: 
1.	Produksjon av komponenter og elementer.
2.	Montering av elementer til seksjoner og ferdige bygg.

De fleste fagoperatørene arbeider på fabrikk, ofte tilknyttet trelastindustri. Arbeidet omfatter bruk og vedlikehold av maskiner og håndverktøy. Kjennskap til materialer i konstruksjonene, tegningsforståelse og kunnskaper om sikkerhet under produksjon og transport er også viktige deler av faget. I tillegg til å arbeide i alle deler av produksjonen i fabrikk, deltar fagoperatøren også i montering av ferdige produkter ute på byggeplass.

Industriell trehusproduksjon ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1995.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i industriell trehusproduksjon må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I tømrer 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 faget industriell trehusproduksjon skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i industriell trehusproduksjon.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	fagoperatør i industriell trehusproduksjon.
Fagbetegnelse: 	industriell trehusproduksjon.

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 industriell trehusproduksjon

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og kunne behandle materialer og ferdige produkter riktig 

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

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise god fremtreden, flid og orden under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

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

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	ha en bevisst holdning mot uærlighet, svinn og tyveri i bedriften

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte god service overfor kunder og gi et godt bilde av bedriften utad

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egne handlinger og egen læring

	være forberedt på omstilling, perfeksjonering og etter- og videreutdanning når dette er nødvendig

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



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	kunne utføre arbeidet i samsvar med arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

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

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

1d	kunne følge rutiner for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og kunne delta aktivt i vernerunder og rapportering

1e	kunne velge riktig løfteredskap, bl.a. ved hjelp av tabeller og kunne kontrollere at redskapen er i orden

1f	vise riktig bruk av løfteredskap ved stropping og anhuking, og kunne gi korrekte signaler til kranfører

1g	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr og utføre arbeidet uten at kroppen belastes unødvendig 

1h	kunne bruke sikkerhetsutstyr på maskinelt verktøy i henhold til gjeldende forskrifter

1i	kunne nytte kunnskaper om forurensningskilder og ulike produkters skadevirkninger på natur og miljø, og ta hensyn til dette i sitt daglige arbeid

1j	kunne utnytte materialer med tanke på svinn, sortering og gjenbruk

1k	kunne bruke bedriftene register over helsefarlige stoffer, stoffkartoteket



2.3	Byggebeskrivelser, planlegging og tegningslesing


Mål 1
Lærlingene skal kunne hente og bruke informasjon fra byggebeskrivelser, standarder og framdriftsplaner for å tilrettelegge og utføre eget arbeid og kunne samarbeide med andre i produksjonsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke byggebeskrivelser i det daglige arbeidet og kunne hente og sammenfatte opplysninger fra disse

1b	kunne hente nødvendig informasjon fra statlige byggebestemmelser, gjeldende standard, byggeforskrifter med veiledning, byggdetaljblader og kvalitetsdokumenter og kunne utføre arbeidet i henhold til gitte krav

1c	kunne lage skisser av eksisterende konstruksjoner

1d	kunne beskrive egne forslag til løsninger ved hjelp av skisser

1e	kunne planlegge produksjonsprosessen og kunne følge planen slik at arbeidet utføres til rett tid

1f	i samarbeid med produksjonsleder kunne organisere sin egen arbeidsstasjon med hensyn på materialflyt, egen produksjon, ryddighet og videre forflytting av ferdig produkt


Mål 2
Lærlingene skal kunne planlegge produksjonen av komponenter, elementer og seksjoner etter plantegninger, snitt og sideriss av bygninger og bygningsdetaljer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lese, forstå og bruke tegninger av elementer, seksjoner og ferdige hus

2b	kunne lese, forstå og bruke snittegninger av etasjeskiller, vegger og tak

2c	kunne lese, forstå og bruke tegninger av bjelkelag, vegg og tak

2d	kunne beregne lengder, mengder og planlegge produksjonsprosessen ut fra tegning

2e	kunne beregne lengder og vinkler på overgurter, undergurter og staver i en saltakstol

2f	kunne lese og forstå tegninger av detaljer ved vinduer og dører

2g	kunne lese og forklare tegninger av sammenføyninger av elementer og seksjoner, og andre detaljer som er spesielle for trehusindustrien



2.4	Maskiner, utstyr, verktøy, materialer og kvalitetskontroll


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke kappsager, kløvsager, justersager, freser og platesager med utstyr og kunne gjøre rede for maskinenes oppbygning og virkemåte

1b	kunne bruke spikermaskiner, spikerautomater, driller, skruautomater, kompressorer med utstyr og kunne gjøre rede for maskinenes oppbygning og virkemåte

1c	kunne gjøre rede for oppbygning og virkemåten til de vanligste jiggtypene og kunne betjene den typen som benyttes i bedriften

1d	kunne bruke og utføre daglig vedlikehold på alt verktøy og maskinelt utstyr i faget og påse at utstyret er i forskriftsmessig stand


Mål 2
Lærlingene skal kunne motta, oppbevare, bruke og behandle materialer og produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne motta materialer og produkter og sørge for at de plasseres på riktig plass i lageret

2b	kunne lagre materialer utendørs på en korrekt måte

2c	kunne sortere og ta ut materialer i henhold til beskrevet kvalitet eller etter gjeldende standard

2d	kunne bruke materialer og produkter slik at kapp og svinn blir minimalt
Mål 3
Lærlingene skal kjenne til hvordan kvalitetskontroll av produkter i trehusindustrien foregår

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til hvordan kvalitetskontroll av ferdighus organiseres

3b	kjenne til aktuelle godkjenningsordninger for fabrikkframstilte bygningselementer

3c	kunne gjøre rede for retningslinjene som gjelder for kvalitetskontroll av takstoler

3d	kjenne til merkesystemer som angir styrke og kvalitet for elementer og takkonstruksjoner

3e	kunne kontrollere produktenes relative fuktighet

3f	kjenne til kontrollrutiner for spikerpresser, jigger og annet produksjonsutstyr



2.5	Produksjon av gulv-, vegg- og takelementer


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer, dimensjonere, kappe og bearbeide komponenter og bygge disse sammen til ulike typer gulvelementer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne foreta dimensjonering ved hjelp av tabeller og kunne velge konstruksjon ut fra byggeforskriftens krav til isolasjon mot kulde, varme (U-verdi), lyd og brann

1b	kunne kappe til og bearbeide sviller, bjelker, spikerslag og andre komponenter som brukes i gulvelementer

1c	kunne bygge gulvelementene slik at laster fra vegger og tak føres videre gjennom etasjeskilleren og til underliggende konstruksjoner

1d	kunne plukke fram materialer i riktig dimensjon og kvalitet til bjelker og utvekslinger samt kappe disse i henhold til kapplister

1e	kunne plassere materialene i arbeidsbenk og monteringsjigg i henhold til tegning og foreta den nødvendige diagonalkontroll

1f	kunne lage hull og utsparinger i golvbjelker slik at bæreevnen ikke svekkes

1g	kunne montere bærende undergulv av plater eller bord og sikre at knirk ikke kan oppstå

1h	kunne montere forskjellige typer stubbloft

1i	kunne lage utvekslinger i trebjelkelag for trapper og piper

1j	kunne fore på eller høvle ned bjelker for undergulv med fall til sluk

1k	kunne montere sluk og kunne lage gulv etter gjeldende krav for våtrom

1l	kunne merke for montering, plukke ut fra ordrelister, pakke og emballere for utkjøring i forhold til framdrift på byggeplass

1m	kunne montere gulvelementer på fabrikk og på byggeplass


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge, dimensjonere, bearbeide og kappe komponenter, og bygge disse sammen til ulike typer veggelementer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bygge innvendige og utvendige veggkonstruksjoner som elementer i samsvar med byggeforskriftenes krav til lufting, totrinns tetting, U-verdi, lydisolering og brannvern

2b	kunne bestemme dimensjoner for stendere i bærende og ikke-bærende veggelementer, og dimensjonere overdekning for dører og vinduer i bærende konstruksjoner ved hjelp av tabeller

2c	kunne kappe og bearbeide stendere, losholter, kledninger og andre komponenter til veggelementer.

2d	kunne vindavstive ytterveggselementer med plater, bord eller skråband

2e	kunne montere de vanligste utvendige kledningstyper og kunne foreta inndeling og avslutninger mot vinduer, dører, hjørner, gesims og elementskjøter

2f	kunne utføre alle detaljer i elementskjøter, slik at konstruksjonen gir maksimal tetthet mot vind og varmetap

2g	kunne isolere veggene i henhold til produsentens anvisning og bygningsforskriftenes krav 

2h	kunne montere vindsperre og diffusjonssperre

2i	kunne montere innvendig kledning med platemateriell eller paneler

2j	kunne montere rør og bokser for skjult elektrisk anlegg

2k	kunne merke, pakke og emballere veggkomponenter og elementer for utkjøring i forhold til framdrift på byggeplass

2l	kunne montere veggelementene i fabrikk og på byggeplass


Mål 3
Lærlingene skal kunne velge, dimensjonere, bearbeide og kappe materialer til kompo-nenter, og bygge disse sammen til ulike typer takelementer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne dimensjonere, merke og kappe taksperrer for de ulike typer takkonstruksjoner ut fra tabeller

3b	kunne plukke fram materialer til takstoler i henhold til beskrevet kvalitet

3c	kunne stille inn kappeutstyr for kapping av sperrer, vekslinger, himlingsbjelker, spikerslag og andre komponenter til takstoler og produsere disse i henhold til kapplister

3d	kunne sammenstille komponenter i en takstol i henhold til tegning og plassere spikerplater i knutepunktene i henhold til anvisning

3e	kunne stille inn og betjene presseanlegg for innpressing av spikerplater i knutepunktene

3f	kunne plukke fram og plassere taksperrer og utvekslinger i arbeidsbenken og monterings-jiggen i henhold til tegninger for takelementet, og kunne foreta nødvendig diagonalkontroll av elementet

3g	kunne montere isolasjon i henhold til leverandørens anvisning og bygningsforskriftenes krav, slik at kondensskader unngås og maksimal isolasjonsevne oppnås

3h	kunne montere sutaksplater og feste takbord

3i	kunne utføre alle detaljer i avslutning ved takrenne, møne og gavler

3j	kunne skjøte takelementene, slik at vanninntrengning unngås

3k	kunne montere sløyfler og lekter for takstein

3l	kunne montere takbelegg i henhold til leverandørens anvisninger

3m	kunne plukke ut fra ordrelister, pakke og emballere komponenter og takelementer for utkjøring i forhold til framdrift på byggeplass

3n	kunne montere takelementene i fabrikk og på byggeplass


2.6	Produksjon av seksjoner til ferdige bygg


Mål 1
Lærlingene skal kunne bygge sammen elementer til seksjoner i fabrikk, og delta i montering av seksjoner til ferdig bygg på byggeplass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bygge opp seksjoner med vanlige rom, våtrom og kjøkken

1b	kunne utføre utvendig tetting og sammenføyning av elementer i fabrikk

1c	kunne fuge, tette og sammenføye seksjoner

1d	kjenne til systemer for løfting og transport av elementer og seksjoner i produksjonslokalet og fra fabrikk til byggeplass

1e	kunne foreta etterarbeid og avslutning på byggeplass


Mål 2
Lærlingene skal kunne varmeisolere, tette og kunne montere innvendige veggelementer, kledninger, listverk, utforinger, innredninger og fast utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne legge isoalsjonsmaterialer i ytterkonstruksjoner og kunne montere innvendig damp- eller luftsperre med klemte skjøter og tette avslutninger i henhold til gjeldende tetthetskrav

2b	kunne legge isolasjonsmaterialer med tettskikt av plater eller papp på konstruksjoner mellom oppvarmede rom

2c	kunne rette opp og montere spikerslag for kledninger, faste innredninger og utstyr slik at de tilfredsstiller krav til tetthet, brannvern, akustikk, varme- og lydisolering

2d	kunne fore ut vinduer og dører med butt og innfelt skjøt av heltre, laminert tre eller finer

2e	kunne gjære og kope lister og montere tak- og gulvlister som inntrukket listverk, innskutt listverk og som listverk utenpå veggkledning

2f	kunne klargjøre for montering av vanlig fast utstyr, innredninger og trapper

2g	kunne delta i montering av prefabrikerte ventilasjonsanlegg for småhus i henhold til gjeldende forskrifter eller beskrivelse


2h	kunne velge materialer og konstruksjoner ut fra kunnskaper om hvordan ulike produkter og løsninger påvirker inneklimaet i bolighus og andre bygninger


Mål 3
Lærlingene skal kunne montere, isolere og tette rundt vinduer og dører i elementer og seksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne montere, justere og tette rundt vinduer og dører i yttervegger, tak og innvendige vegger

3b	kunne fuge dører og vinduer

3c	kunne montere utvendig og innvendig belistning og beslag


Mål 4
Lærlingene skal kunne produsere utvendige trekonstruksjoner som trapper, repoer, terrasser, levegger og balkonger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne produsere utvendige trapper, repoer foran inngangsparti, terrasser og balkonger med forskjellige typer gulv og rekkverk 

4b	kunne ta ut riktige materialer og velge utførelse som tar hensyn til byggets utforming

4c	ved hjelp av tabeller kunne dimensjonere balkongbjelker som er understøttet eller utkraget

4d	kunne produsere rekkverk og ramper for funksjonshemmede i henhold til forskriftenes krav



2.7	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 deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan reklamasjoner 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 møterutinene 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 industriell trehusproduksjon

Prosentvis del av opplæringen
Moduler
Innhold
Element-bygging
Seksjons-bygging
Modul 1:	Byggebeskrivelser, plan-
		legging og tegningslesning
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

10%

10%
Modul 2:	Maskiner, utstyr, verktøy, 		materialer og kvalitets-		kontroll
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.


15%1


15%1
Modul 3:	Produksjon av tak-, vegg- 		og gulvelementer
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

60%

50%
Modul 4:	Produksjon av seksjoner 		til ferdige bygg
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%

20%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%

5%
Til sammen

100%
100%

Lærlingene velger område - elementbygging eller seksjonsbygging - i forhold til bedriftens produksjon.


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 av opplæringen.


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 1/8 av modul 2.


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.

