










Læreplan for videregående opplæring






Studieretning for byggfag




Opplæring i bedrift
Salg av trelast og byggevarer


















Oslo, januar 1996
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






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 salg av trelast og byggevarer.


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, 16. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det har foregått detaljsalg av trelast og andre byggevarer helt siden utviklingen av tettsteder og byer startet her i landet. Som følge av at oppgangssagen ble innført i 1530-årene fulgte en indu-strialisering av trelastproduksjonen. Etter dette har trelasthandleren fått en stadig mer sentral rolle. I de senere årene har også salg av andre bygningsartikler blitt en stadig større del av tre-lasthandlerens arbeidsområde. Faget salg av trelast og byggevarer omfatter derfor i dag foruten salg av trelast, også salg av et stort spekter av andre byggevarer.

Byggevarehandlerne leverer varer og yter tjenester og service til byggebransjen og til privat-kunder. Det finnes ca. 750 trelast- og byggevarebedrifter og bortimot 2000 spesialforretninger som selger trelast, trevarer, jernvarer, verktøy, maling, interiørvarer og andre byggevarer. Bedriftene er spredt over hele landet med konsentrasjon på tettsteder og i byer.

Byggevarehandlerne omsetter varer for til sammen ca. 18-20 milliarder og spesialforretningene for ca. 6-7 milliarder kroner per år. Omsetningsleddene for byggevarer er på salgssiden produsenter, grossister og forhandlere, og på kjøpersiden entreprenører, industri, offentlige etater, byggmestere og hobby- og "gjør det selv"-kunder.

Arbeidsoppgavene i faget er meget allsidige. De har sterke innslag av material- og byggeteknikk, markedsføring, økonomi og informasjonsteknologi. Arbeidet består blant annet i å veilede, gi service og levere varer til alt fra profesjonelle byggefirmaer til hobbykunder. Arbeidsplassen kan variere fra store byggevarehus til små bedrifter med 1-2 ansatte, og ansvarsområdet er alt fra innkjøp til salg. 

Fagarbeidere må ha interesse for de forskjellige byggfagene slik at de kan skaffe seg innsikt i ulike kundegruppers behov. I tillegg må de være utadvendte og like å ha med andre mennesker å gjøre. De må kunne framstå som dyktige selgere med evne til å kunne håndtere og kommunisere med kundene på en profesjonell måte.

Byggevareselgere rekrutteres ofte til avdelingslederstillinger og til administrative stillinger. Det kan også være aktuelt å videreutdanne seg innen handel og økonomi, eller å ta kurs for å oppnå bredere produkt- og bransjekunnskap.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i faget for salg av trelast og byggevarer må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I tømrer eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.




1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for faget salg av trelast og byggevarer skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i faget for salg av trelast og byggevarer.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	byggevareselger.
Fagbetegnelse: 	salg av trelast og byggevarer.

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 faget salg av trelast og byggevarer

Lærlingene skal

 183 \f "Symbol" \s 12 \h	kunne behandle varer på en forsvarlig måte

	kunne veilede kunder og gjennomføre salg på en profesjonell måte

	ha kunnskaper om trelast og andre byggevarers egenskaper, dimensjoner, kvaliteter og bruksområder 

	ha kunnskaper om markedsføring og kunne bruke disse kunnskapene på praktiske oppgaver

	kunne holde god orden på arbeidsplassen og kunne bruke verneutstyr

	ha en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål og kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til natur og miljø

	ta ansvar for medarbeidere og arbeidsplass, og vise dette gjennom evne til samarbeid 

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og vise vilje til å delta aktivt i systematisk kvalitetsarbeid

	bidra til at redelighet, nøyaktighet og fagstolthet fremmes på arbeidsplassen

	være i stand til å vurdere sitt arbeid i forhold til kundenes behov, samfunnets krav og gjeldende lover og bestemmelser

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

	forstå ansvaret av å være bedriftens ansikt utad og betydningen av god kundebehandling, serviceinnstilling og orden i salgslokalet

	ta ansvar for egen læring

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne hvilke faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

	være rustet til å kunne delta aktivt i arbeidslivet, og være forberedt på eventuell omstilling, spesialisering og etter- og videreutdanning når dette er nødvendig




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 krav som stilles i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

1b	kunne følge rutinene for internkontroll som gjelder på arbeidsplassen

1c	kunne velge riktig personlig verneutstyr og kunne kontrollere at sikkerhetsutstyr på maskiner og verktøy er i orden

1d	kjenne til lover og regler for bruk av truck, kran og elektriske sager, og for prøving og demonstrasjon av utstyr og verktøy i salgslokalet

1e	kjenne til forskrifter for oppbevaring og salg av varer som er underlagt særlige bestemmelser

1f	kjenne hvilke skadevirkninger på natur og miljø ulike produkter kan ha i produksjons-prosessen, i byggekonstruksjonen og som avfallsprodukt

1g	kjenne til ordninger for returnering, resirkulering og gjenbruk at trelast og andre byggevarer



2.3	Varebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne motta og kontrollere byggevarer på en faglig og forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta imot varer og kontrollere at de er i samsvar med pakkseddel og fraktseddel

1b	kunne kontrollere om mottatte varer er påført skader og kunne følge bedriftens rutiner for rapportering om dette

1c	kunne kontrollere at mottatte varer er i henhold til bestilling

1d	kunne behandle befrakter på en høflig og korrekt måte


Mål 2
Lærlingene skal kunne plassere og lagre byggevarer etter bedriftens rutiner og praksis

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til riktig plassering av varer på lager og kunne sette varene på rett plass

2b	vite hvordan priser fastsettes og kunne utføre nødvendige korreksjoner ved prisendring

2c	kunne kontrollere at varene er korrekt merket og priset, og eventuelt rette opp mangler

2d	kunne holde god orden på gulv, skap, hyller, disker, reoler o.l.


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre utplukkings- og utmålingsoppgaver på en nøyaktig og korrekt måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne følge prinsippene som gjelder for utmåling av trelast og kunne velge den metoden som gir best resultat

3b	kunne plukke ut riktig vare og antall i henhold til bestilling og ordre

3c	vise nøyaktighet i utplukkings- og utmålingsarbeid slik at svinn ikke oppstår

3d	kunne bruke kappsag og platesag på en sikker og forsvarlig måte

3e	kunne emballere byggevarer slik at de ikke tar skade under videre håndtering og transport

3f	kunne beregne masser, velge byggematerialer og foreta kostnadsoverslag ut fra tegninger av enkle byggeprosjekter

3g	ved hjelp av oppslagsverk kunne kontrollere at alle typer trelast er sortert etter gjeldende standard








Mål 4
Lærlingene skal kunne følge rutiner for  reklamasjon og retur av varer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne følge bedriftens prosedyre for reklamasjonsbehandling og vite hvilke tiltak de selv kan iverksette

4b	kunne følge bedriftens prosedyre for behandling av returnerte varer

4c	kunne kontrollere at returnerte varer er kjøpt i bedriften og ikke er kvalitativt forringet



2.4	Salg og kundebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne selge, ekspedere og markedsføre produkter på en sikker og effektiv måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for hvordan salgsapparatet i bedriften virker

1b	kjenne hvilke markeder bedriften profilerer seg mest mot

1c	kjenne virkemidlene for å oppnå økt salg og kunne delta i markedsføring av produkter og av bedriften

1d	kunne selge, ekspedere, motta ordre og behandle dokumenter på en faglig og forsvarlig måte

1e	kunne benytte informasjonsteknologi i arbeidet

1f	kunne opptre korrekt overfor foresatte, kolleger og kunder

1g	kunne bedriftens rutiner og regler for kredittsalg

1h	kunne utføre salg og ordremottak over telefon og telefaks 

1i	kunne organisere transport av varer, både i form av utkjøring fra egen bedrift og direkte fra produsent og grossist

1j	kunne veilede og forklare kunden hvilke egenskaper og bruksområder de viktigste typer trelast og andre byggevarer har
1k	vite hvordan de kan holde seg ajour med utviklingen av nye produkter og ha kunnskaper om sesongavhengige produkter

1l	ha kunnskaper om butikkens prosedyrer ved butikktyveri


Mål 2
Lærlingene skal kunne behandle kunder på en effektiv, høflig og sikker måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	vite forskjellen på begrepene salg og ekspedering, og kjenne grunnreglene for salgsarbeid

2b	kjenne mulighetene ved erstatningssalg og tilleggssalg og kunne utnytte disse mulighetene i kundebehandlingen

2c	kunne gjennomføre salgssamtaler slik at kunden får en positiv opplevelse

2d	kjenne prinsippene som gjelder for eksponering av trelast og andre byggevarer

2e	kjenne markedsføringsprinsippene som benyttes i bedriften

2f	kunne gjøre rede for betydningen av å bruke riktig salgsteknikk og å behandle kunder godt 

2g	kunne bruke kunnskaper om forbrukernes kjøpeatferd i salgsarbeidet

2h	kunne følge opp prisforespørsler og tilbud som er gitt kunder om spesielle leveranser



2.5	Lagerøkonomi


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om riktig lagerforvaltning, innkjøpsmengde, salgs-mengde, volumrabatter og omløpshastighet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til bedriftens valg av leverandører og vite hvorfor disse velges

1b	kunne gjøre rede for og følge bedriftens rutiner for varebestilling og kunne vurdere når og i hvilket kvantum varer skal bestilles

1c	kunne gjøre rede for hvilken betydning et riktig lagernivå har for bedriftens totale økonomi

1d	kjenne bedriftens kreditt- og betalingsrutiner og kunne følge disse i behandlingen av kunder

1e	kunne gjøre rede for hvilken betydning svinn, rabatter og reklamasjoner har for bedriftens totale økonomi

1f	kunne bruke edb-utstyr til oppfølging av lagerrutiner og beholdningsregnskap

1g	kunne utnytte lagerarealet og kunne plassere byggevarene på en måte som gir rasjonell inn- og uttransport

1h	kunne ta hensyn til byggevarenes omløpshastighet ved plassering på salgsstedet

1i	kunne beskrive hvordan vareflyten organiseres og kunne planlegge innkjøp med tanke på sesongvariasjoner

1j	kjenne bedriftens rutiner for vareopptelling og kunne delta i slike



2.6	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 salgsarbeidet 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

1e	ha kjennskap til hvilken betydning et internasjonalt marked, internasjonale standarder og internasjonal økonomi har for bransjen

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften



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.


Mål 3
Lærlingene skal kunne de økonomiske grunnprinsipper som gjelder for kjøp og salg av trelast og andre byggevarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne de vanligste kostnadstyper og systemet for budsjett og budsjettkontroll i bedriften

3b	vite hvordan bedriftens regnskap er bygget opp og kjenne grunnprinsippene som gjelder for et regnskap

3c	kunne orientere om de vanligste selskapsformene 

3d	kjenne prinsippene som gjelder for kalkulering og prising av varer i bedriften

3e	kjenne til hvordan bedriften beregner sin lønnsomhet






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 faget salg av trelast og byggevarer

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Varebehandling

Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

30%
Modul 2:	Salg og kundebehandling

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

40%*
Modul 3:	Lagerøkonomi
Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 4 :	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

10%**
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. 1/7 av modul 2.
**	ca. 1/3 av modul 4.


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.

