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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 murerfaget.


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, 18. desember 1995.
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9
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Murerfaget er et håndverksfag med gamle tradisjoner. Å mure med tegl og mørtel gjøres i dag stort sett på samme måte som for mange tusen år siden. Teglmuring med norskprodusert tegl har funnet sted i ca 700 år, og det er har eksistert teglverk i Norge siden middelalderen. Murerfaget er preget av tradisjon og arv fra tidligere murhåndverkere. Byggverk og murkonstruksjoner fra tidligere tider utmerker seg ved dristig bruk av materialer og rett bruk av mørtel, puss og blokk-produkter.

Det registreres en stadig økning i bruk av teglflis og blokkprodukter. Nye produkter kommer på markedet, og dette setter stadig større krav til grundig fagutdanning og en allsidig systematisk opplæring. Muring med tegl regnes som hovedområdet i murerfaget. Det er her hovedtyngden av arbeidsmengden ligger.

Andre vekstområder er rehabilitering, restaurering og etterisolering av den eldre boligmassen. Det ventes en stadig større etterspørsel etter slike tjenester. Derfor er det meget viktig at gamle håndverksteknikker bevares og at nye fagarbeiderne får opplæring i disse.

Murere må kunne samarbeide med ulike fagutøvere og vise respekt for andres arbeid.

Bransjens utøvere påvirker i stor grad miljøet gjennom materialene som brukes, produksjons-prosessen og sluttproduktene. Det er derfor viktig at murere har en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Motivasjon og oppfinnsomhet medvirker til økt effektivitet og innsats hos fagarbeideren. Arbeidsmiljøet og omgivelsene skifter med oppgavene. Murere må derfor kunne arbeide selv-stendig og ha evne til å løse nye problemer raskt og effektivt. På samme tid må tradisjonene i faget tas vare på. Murerfaget disponerer store ressurser og fagarbeideren har et spesielt ansvar for bevaring av våre bygningsmiljøer. Rehabilitering og restaurering er stikkord i denne sammenheng.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i murerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I murer 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 murerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 



1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i murerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	murer.
Fagbetegnelse: 	murerfaget.

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 murerfaget

Lærlingene skal

	kunne ta vare på, velge, bruke og vedlikeholde utstyr og hjelpemidler

	kunne velge riktige materialer og arbeidsmetoder med tanke på miljø, sikkerhet og ergonomi

	kunne bruke materialene økonomisk

	kunne ta ansvar for sine medarbeidere, sin arbeidsplass og for materialer, verktøy og annet de får i sin varetekt

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

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

	kunne samarbeide på tvers av faggrenser

	vise atferd som fremmer likeverd og likestilling

	forstå betydningen av nøyaktighet og kunne utføre arbeidet med stolthet for faget

	kunne utøve sitt arbeid på en selvstendig, faglig og forsvarlig måte med hensyn til gjennomføring, kvalitet og sikkerhet

	kjenne gjeldende lover, forskrifter og avtaler som gjelder faget, og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

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

	kunne yte god service overfor oppdragsgivere

	vise kreative evner i utførelsen av arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha innsikt i den kulturarv som murerfaget har et spesielt ansvar for

	kjenne fagets historie og betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
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 utføre arbeidet uten risiko for ulykker og skader på det ytre miljø 

1d	kunne følge rutiner for internkontroll knyttet til helse, miljø og sikkerhet som gjennomføres på arbeidsplassen

1e	kunne delta aktivt i vernerunder, kunne rapportere til verneombud og kunne svare på spørsmål ved revisjon av internkontrollrutinene

1f	kunne bygge og kontrollere stillaser som brukes i bygge- og anleggsvirksomhet i henhold til krav i stillasforskriftene

1g	kunne stroppe og anhuke, kunne gi korrekte signaler til kranfører og kunne forklare hvordan redskapene skal kontrolleres

1h	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

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

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

1k	kjenne til hvilke skader bruk av ulike typer kjemikalier og byggematerialer kan ha på natur og miljø

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









2.3	Muring med teglstein


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre murverk med ulike forbandtløsninger, buekonstruksjoner og overdekningsmetoder. De skal kunne isolere, drenere og forankre murverk. Lærlingene skal ivareta estetiske og kulturelle verdier som ligger i teglarbeid og kunne utføre arbeidet i henhold til lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlinger skal

1a	kunne utføre murverk i aktuelle forbandtløsninger

1b	kunne utføre de vanligste buekonstruksjoner med riktig overdekning

1c	kunne isolere og drenere yttervegg av tegl korrekt 

1d	kunne benytte vanlige forankringssystemer etter gjeldene forskrifter 

1e	kunne vurdere behov for å sette av dilletasjons- og ekspansjonsfuger, og kunne utføre slike fuger

1f	kunne utføre utmuring av profiler for bånd, gesims og andre utmuringer 

1g	kunne utføre korrekt sammenføyning av murvegg med andre bygningsdeler 

1h	kunne mure teglpiper og ildsteder etter gjeldene lover og forskrifter 

1i	kunne rengjøre murverk etter gjeldene verneregler og bestemmelser 

1j	kunne utføre de mest vanlige fuge- og spekkvarianter som pinnespekk, glattspekk og skyggespekk 



2.4	Muring med lettklinker og andre blokkprodukter


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre blokkmuring ut fra krav i lover, forskrifter og gjeldende standard

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne mure anlegg og såleblokk i forhold til fastsatte kotehøyder og øvrige fastmerker

1b	kunne oppføre grunnmurer, vegger og andre konstruksjoner av blokkprodukter etter bygningsforkriftenes krav

1c	kunne vurdere behov for armering, og kunne armere ved blokkmuring

1d	kunne mure opp elementpipe etter gjeldende lover og forskrifter



2.5	Pussarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer, forbehandle og utføre pussarbeider på ulike underlag slik at pussarbeidet tilfredsstiller krav til håndverksmessig utførelse og gjeldene regler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forbehandle underlaget før pussing

1b	kunne velge materialer og blande riktig type puss til pussarbeidene

1c	kunne bygge opp riktig puss i forhold til underlaget

1d	kunne utføre veggpuss i lodd og stokk, brettskurt og grovstokk med finpuss og slevdratt

1e	kunne utføre  forskjellige typer isolasjonspuss med isolering og forankring

1f	kunne trekke profiler

1g	kunne utføre sementpussarbeider, kunne lire opp og pusse gulv, kunne utføre fall mot sluk og kunne brettskure og stålglatte














2.6	Flis-, skifer- og natursteinsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeider med gulv- og veggflis, og ha innsikt i materialenes egenskaper og bruksområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne foreta nødvendige utmålinger, legge gulvflis og sette veggflis i lim på forskjellige underlag 

1b	kunne fuge gulv- og veggflis og sette av ekspansjonsfuger 

1c	ha kjennskap til hvordan veggflis og gulvflis settes eller legges i mørtel 

1d	ha kjennskap til syrefast lim og fugemasse 

1e	kjenne egenskapene til ulike typer gulv- og veggflis


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre enklere skifer- og natursteinsarbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne dele skifer ved hjelp av rissenål og settmeisel

2b	kunne kantforme skifer med hammer

2c	kunne legge skifer i mørtel

2d	kunne velge riktig mørtel

2e	ha kjennskap til bruk av tekniske hjelpemidler for skifer- og natursteinsarbeider












2.7	Ildfast og syrefast muring


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til ildfast og syrefast muring 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne prinsipper som gjelder for ildfast og syrefast muring

1b	ha grunnleggende kjennskap til ildfast stampe- og støpemasse, forankringsmetoder og ekspansjonsløsninger



2.8	Rehabilitering og gipsarbeid


Mål 1
Lærlingen skal kunne delta i rehabilitering av murverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i bevaring og istandsetting av forskjellig type murverk

1b	kunne ta hensyn til de kulturverdier eldre murverk representerer under rehabiliteringsarbeidet

1c	ha kunnskaper om tidligere tiders konstruksjoner, arbeidsmetoder og materialvalg 


Mål 2
Lærlingene skal kjenne metodene som brukes ved gipsarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne ta mål av gamle gesimser og kunne lage sjablong til trekkingsarbeider 

2b	kunne trekke en profil (gesims) ved hjelp av sjablong og styrebord

2c	kunne lage en forkrympning

2d	kjenne metodene som benyttes ved sement-, gips-, rabbitz- og glitterpussing


2.9	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	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 klager 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

2i	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 svenneprøve. 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


Moduler i opplæringen i bedrift for murerfaget

Moduler
Innhold

Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: 	Muring med teglstein

Kapittel 2.3 
Mål 1.

40%
Modul 2: 	Muring med lettklinker og andre 			blokkprodukter
Kapittel 2.4
Mål 1.

15%
Modul 3: 	Pussarbeid

Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 4: 	Flis-, skifer- og natursteinsarbeid
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

10%
Modul 5: 	Ildfast og syrefast muring

Kapittel 2.7
Mål 1.

5%
Modul 6: 	Rehabilitering og gipsarbeid
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i alle 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.

