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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) steinfag. 


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 25. mai 1994.  
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13
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Stein som minnesmerker og byggematerialer har eldgamle tradisjoner i de fleste kulturer over hele verden.  I tidligere tider  var steinhoggeren ofte en vandrende og høyt aktet håndverker. Dyktige steinhoggere var etterspurt og ble gjerne hentet langveis fra til kostbare byggeprosjekter  i stein.

Steinindustrien i Norge er i dag høyt mekanisert. Den søker å oppfylle det behovet samfunnet har av forskjellige steinprodukter. Selv om deler av bransjen har karakter av å være industrialisert håndverk, er behovet for å tilføre produktene et håndverksmessig preg stadig økende.

Bransjen består av mange små bedrifter spredt utover hele landet, og utfører alt arbeid som har med uttak av råblokk i steinbruddene å gjøre, de forskjellige bearbeidingsprosessene som produktutformingen krever og montering av ferdig produkt.

Det å ha oversikt over og innsikt i en så omfattende produksjonsprosess stiller store krav til bransjens medarbeidere. Bransjen har tradisjoner for høye kvalitetskrav, men ny teknologi og skjerpede krav til kvalitetssikring gir stadig nye utfordringer og behov for etterutdanning og oppdatering.

Videregående kurs I steinfag bygger på grunnkurs byggfag og omfatter opplæring i alle de viktigste arbeidsoperasjonene som forekommer ved uttak av blokk, bearbeiding og montering 
av steinprodukter.

Opplæringen legger det vekt på å utvikle positive holdninger og kunnskap om nødvendigheten av å følge de moralske og etiske verdiene som gjelder på arbeidsplassene og i samfunnet. Steinindustrien påvirker miljøet mer enn mange andre næringer gjennom de forskjellige bergarter som brukes, produksjonsprosessene og sluttproduktene. Det er derfor viktig å ha en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Ved å bygge på allmennfagene kan fagbrev som steinfagarbeider gi generell studiekompetanse.  (Se kap. 1.5 om generell studiekompetanse). Slik studiekompetanse kan gi mulighet for opptak på ingeniørhøgskole eller universitet. Det vil også være mulig å supplere fagutdanningen i utlandet, spesielt i Italia, Tyskland og Frankrike, innenfor spesialområder som for eksempel gravør- eller billedhoggerfaget.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I steinfag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3	Varighet

Videregående kurs I steinfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I steinfag består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

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 fagbrev/svennebrev. 






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 uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

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

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

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2: Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene


Elevene skal 

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart og ha ha kjennskap til noen viktige byggverk i stein rundt om i verden

	ha forståelse og respekt for den kulturhistoriske verdien som ligger i bruk av stein 
	til minnesmerker, bygg og anlegg

	ha kunnskap om alle arbeidsprosesser som inngår i steinfagets 4 hoveddeler

	kunne ta vare på og bruke utstyr og hjelpemidler riktig

	kunne bruke og utnytte ulike steinmaterialer på en økonomisk måte

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, ha vilje til å delta aktivt i systematisk kvalitetssikring og kunne holde god orden på arbeidsplassen

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

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha evne til å arbeide selvstendig, men også evne til å samarbeide når det er nødvendig

	ha positive holdninger til og kunnskaper om de moralske og etiske verdier som gjelder 
	på arbeidsplassen og i samfunnet

	kunne stå for egne meninger, begrunne disse og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	ha utviklet sine skapende evner

	ha bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål og kunnskaper som gjør dem i stand til å utføre arbeidet med hensyn til natur og miljø



2.2	Bruddvirksomhet						


Mål 1	Stein- og fjellære
Elevene skal ha kunnskaper om bergartenes oppbygging av mineralinnhold, opprinnelse og egenskaper. De skal kjenne til den betydningen bergartenes mekaniske egenskaper har for brytning og bearbeiding av stein, kunne kjenne igjen de bergarter som er mest brukt i steinindustrien og kjenne til deres bruksområder

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til bergartenes opprinnelse

1b	kjenne de vanligste bergartsdannende mineraler

1c	kunne gjøre rede for eruptive (vulkanske), sedimentære og metamorfe bergarter

1d	kjenne de mekaniske egenskapene til de mest  brukte bergartene i steinindustrien

1e	kjenne til borbarheten og sprengbarheten i ulike bergarter

1f	kjenne årsaker til påførte og naturlige sprekkdannelser, kunne påvise slike og kjenne til hvordan man kan motvirke eller hindre påførte sprekkdannelser i stein

1g	kunne gjøre rede for holdet bust, kløv og svall

1h	kjenne til anvendelige bearbeidingsmåter i forhold til steinens sammensetning

1i	kjenne til ulike muligheter til foredling

1j	kjenne til den praktiske bruken av stein i dag

1k	forstå betydningen av produktutvikling og kunne foreslå nye anvendelsesområder som kan øke verdiskapningen		 	.
						

Mål 2
Elevene skal kjenne til ulike boremetoder, trykkluft- og hydrauliskdrevne hammere og rigger, kunne utføre enkelt vedlikehold og kunne behandle og slipe bor

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne planlegge og legge til rette arbeidet for fjellboring

2b	kjenne prinsippene for vanlige hydrauliske- og trykkluftdrevne boremaskiner og kunne foreta enkelt vedlikehold av disse
2c	kjenne forskrifter for og prinsippene for oppbygging og virkemåte for et trykkluftanlegg 

2d	kjenne krav til arbeidstrykk ved hydraulisk og trykkluftboring

2e	kunne slipe meiselskjær og kroner med krysskjær og stifter

2f	kunne bore med presisjon etter gitt retning

2g	kjenne de forskjellige smøremidler som er nødvendig ved fjellboring

2h	kjenne til framgangsmåter for å fiske ut avslåtte borstenger

2i	kunne betjene støvsuger, vannutskiller og spritdoseringsapparat under variende værforhold

2j	kunne de viktigste faguttrykkene ved fjellboring

2k	kunne utøve sikring og kvalitetskontroll ved fjellboring


Mål 3	
Elevene skal kunne gjøre rede for lagring, behandling og bruk av aktuelle sprengstoffer i steinindustrien og for gjeldende lover og forskrifter. De skal ha forståelse for de miljøpåkjenninger bruk av forskjellige sprengstoffer kan forårsake

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for lagring og transport av sprengstoff og tennmidler

3b	kunne redegjøre for bruk av sprengstoff og tennmidler til forskjellig sprengning

3c	kunne redegjøre for koplingsmønster for serie- og parallellsprengning med ledningenes motstand

3d	kunne redegjøre for utstyr og hjelpemidler ved ladearbeid og avfyring

3e	kunne redegjøre for ventetid ved forsaker og hvilken person på arbeidsplassen 	som har ansvaret

3f	kunne redegjøre for navn og utseende på sprengstoffer som blir brukt i steinindustrien

3g	kunne redegjøre for dekking av fjell før sprengning med fare for sprut

3h	kunne redegjøre for varslingsrutiner før og etter sprengning

3i	kunne redegjøre for tiltak og forholdsregler som begrenser miljøskader ved bruk av forskjellige sprengstoffer
Mål 4
Elevene skal kjenne til hvordan en diamantline arbeider i fjell, sagas prinsipper og virkemåte og delta i arbeid med fjellsaging

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne følge alle sikkerhetsregler og forskrifter om arbeid ved og omkring saging

4b	kunne gjøre rent og legge arbeidet til rette for et sagkutt

4c	kjenne prinsippene for å bore hull for inntreding av wire

4d	kunne forklare framgangsmåten for å bygge et tilfredsstillende skinneopplegg for saga

4e	sammen med dreven operatør kunne observere og bruke saga i arbeid

4f	kjenne til panelkontroll og dets funksjoner

4g	kunne gjøre enkelt vedlikehold av utstyr og kunne skjøte wire

4h	kjenne til "turn" i wiren og tilførselen av vann


Mål 5	
Elevene skal kjenne til metoder og framgangsmåter ved tvisning (uttak) av råblokk i steinbrudd og kunne bruke vanlige verktøy og maskiner til utvisningen. Elevene skal kunne følge en fastsatt driftsplan og de kvalitets- og miljøkrav som stilles og ha forståelse for betydningen av samarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bestemme holdet i fjellet, arbeide videre ut fra dette og beregne størrelse, boremønster og forslag til sprengning av en storkubbe

5b	kunne dybdeberegne hull og hullavstand for sprengning og utføre boringen på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte

5c	kunne bore og kile et stykke emne til ferdig råblokk

5d	ha kunnskaper om endret vektfordeling av et emne under kiling og kunne utvise nødvendige sikkerhetstiltak

5e	kunne feilsøke en storkubbe, bestemme holdet og gi forslag til videre oppdeling

5f	under veiledning av skytebasansvarlig kunne sprekke et emne etter holdet med krutt  eller ved kiling

5g	kunne feilsøke ferdig råblokk med hensyn til farge, render, stikk eller andre feil og plassere den i riktig kvalitetskategori

5h	kjenne til de vanlige mål og volum på ferdige råblokker for salg

5i	vise hjelpsomhet ovenfor medarbeider som utfører en tung eller vanskelig jobb

5j	kunne beregne vekt og målsette og merke ferdig råblokk

5k	kjenne faguttrykkene i blokksteinsproduksjon

5l	kunne forstå betydningen av plassering av skrottipp og behandling av skrotstein.

5m	kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper


Mål 6
Elevene skal kjenne til ulike måter å håndtere og transportere stein, kunne behandle steinprodukter på en skånsom måte og kjenne til aktuelle sikkerhetsregler for slikt arbeid 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til de viktigste transportmidlene i bruddvirksomhet som hjullastere, dumpere, lastebiler og kraner

6b	kjenne til de viktigste transportmidlene som benyttes i bearbeidingsindustrien og ved monetringsbedrifter som trucker, transportbånd, rullebord, traller, heiseanretninger og vakumlifter

6c	kunne bruke seler, stropper, wire og kjetting

6d	kunne utføre arbeid med stropping, huking, av-og pålessing og signalisering

6e	ha kunnskaper om gjeldende forskrifter, vedlikeholdskrav, belastnings-bestemmelser og kontroller for ulike løfteredskaper



2.3	Skiferindustri							


Mål 1	
Elevene skal kjenne til metoder og framgangsmåter ved utvisning av skifer og kjenne til de spesielle sprengningsmetoder som blir brukt i skiferbrudd og kunne bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr i arbeidet. Elevene skal kjenne til de aktuelle miljøkrav ved drift av skiferbrudd og den betydnig skifer har som kulturhistorisk byggemateriale

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bore etter en gitt retning for uttak av et råemne og følge sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder for arbeidet

1b	under veileding av skytebas kunne grovspalte et råemne ved forsiktig sprengning eller kiling

1c	kunne feilsøke et emne og vurdere videre oppdeling

1d	kjenne skiferens spalteegenskaper ved ulik temperatur og fuktighet

1e	kjenne hvilke bordimensjoner og hullavstander som benyttes i skiferbrudd

1f	kunne finspalte et emne, klippe og sveipe

1g	kunne kappe, sage, hogge og slipe

1h	kunne utøve sikring, kvalitetskontroll og overholde miljøkrav

1i	kunne lagre og pakke ferdige skiferprodukter

1j	ha kjennskap til bruksmåter for skifer i bygg og anlegg og skifer som kulturhistorisk byggemateriale

1k	kunne plassere skrottipp og behandle skrotstein

1l	kunne utføre arbeidsoperasjoner sammen med andre

1m	kjenne de vanligste faguttrykkene ved arbeid med skifer


2.4	Bearbeidingsindustri				


Mål 1 	
Elevene skal ha kunnskaper om metoder og framgangsmåter ved håndverksmessig og industriell bearbeiding av stein, kunne bruke maskiner og utstyr på en korrekt måte og utføre det daglige vedlikeholdet. Elevene skal kunne foreta kvalitetskontroll av arbeidet, og kjenne til de miljømessige konsekvenser ved produksjon av steinmaterialer.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne følge alle sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder arbeidet 

1b	kunne bruke sage-, frese-, bore- og slipemaskiner og kjenne prinsippene for flamme- behandling

1c	kunne finne feil på råblokk og plater og kunne utnytte disse optimalt
   
1d	kunne plassere blokker og plater riktig i maskinene og stabilisere dem for bearbeiding

1e	kunne klargjøre og starte manuelle bearbeidingsmaskiner

1f	kunne programmere og starte datastyrte maskiner

1g	kunne rutiner for avbryting av arbeidsprosesser ved sammenbrudd på utstyr eller maskiner

1h	kunne rutiner for å laste av maskinene på en sikker måte

1i	kunne arbeide etter rutiner for håndtering av skrotstein

1j	kunne iverksette tiltak mot luft- og vannforurensning ved produksjon av steinmateriale


Mål 2  	
Elevene skal ha kunnskaper om grunnleggende teknikker for steinhogging i ulike steinslag og ha forståelse for kulturhistoriske tradisjoner og verdier som steinprodukter representerer. De skal kjenne til miljømessige konsekvenser ved steinbygging og ha forståelse for betydningen av en samordnet produksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vurdere en bergarts egenskaper særlig med hensyn til hardhet, krystallstruktur, spalteevne og fargeplan

2b	kunne bruke håndverktøy og luftdrevet utstyr
2c	kunne vedlikeholde og sette opp håndverktøy

2d	kjenne til konstruksjons- og virkemåte for håndholdt luftverktøy

2e	kjenne prinsippene for og kunne gjennomføre avveiing av en flate med håndverktøy

2f	ha kunnskaper om kjenne til og utføre forskjellige overflatebehandlinger

2g	kunne hogge framside, sider, bakside, rot og topp

2h	kunne utføre grunnprofilene; fals, fas, hulkil og rundstaff

2i	kunne holde orden på arbeidsplassen, og plassere skrotstein på riktig sted

2j	kunne beskytte seg selv og andre mot støv og støy fra produksjonen

2k	kunne samhandle med andre i produksjon

2l	ha kjennskap til endringer i bruk av steinprodukter


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om grunnleggende teknikker og kunne utføre ulike oppgaver i skrifthogging. Elevene skal kjenne til forskjellige skrifttyper og vanlige symboler ved utforming av gravminner. De skal ha forståelse for den kulturhistoriske verdien slik symbolikk og vise respkt for andres tolking og utforming av skrift og ornamenter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne ulike bokstavtyper og teknikker for utformingen

3b	kunne bruke vanlige maskiner og utstyr som håndverktøy, luftverktøy, sandblåseutstyr og databasert skriftforming

3c	kunne sette opp håndverktøy og vedlikeholde maskiner og utstyr

3d	kunne utføre pålegging av plastmasse eller tape

3e	kunne utføre påtegning av bokstaver og ornamenter

3f	kunne utføre manuell og datastyrt skjæring

3g	kunne utføre manuell og maskinell sandblåsing

3h	kunne bruke sandblåseren som formingsredskap, som ved kontur- eller dypsandblåsing


3i	kjenne til konstruksjon og virkemåte av sandblåser og kunne utføre enkle reparasjoner og vedlikehold

3j	ha kunnskap om tradisjonell skrifthogging med hammer og meisel

3k	kjenne til farene ved støv og løsemidler, kunne behandle avfall på en forsvarlig måte og kunne beskytte seg selv og andre mot løsemidler og steinstøv ved sandblåsing

3l	kunne argumentere for utformingen av egne arbeider og kunne respektere andres løsninger


Mål 4
Elevene skal kunne tegne etter gjeldende standard og grunnleggende tegneprinsipper. Elevene skal ha kjennskap til forskjellige stilarter brukt i steinbygg

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne kommunisere ved hjelp av skisser og tegninger

4b	kunne utføre enkle konstruksjonstegninger

4c	kunne tegne i ulike målestokker

4d	kunne tegne figurer i snitt og plan

4e	kunne utføre isometrisk projeksjon

4f	kunne tegne enkle komposisjoner

4g	kunne prinsippene for tegning av de vanligste skrifttypene

4h	kunne lese og forstå arbeidstegninger

4i	kjenne til de vanligste byggestilartene
        



2.5	Montering						


Mål 1  
Elevene skal ha kunnskaper om fundamentering og montering av steinprodukter både på horisontale- og vertikale flater. De skal ha kjennskap til de kulturhistoriske verdiene som ligger i bygninger og arkitektur, og ha forståelse for betydningen av gamle byggetradisjoner i steinmaterialer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet i samsvar med arbeidsplaner og tegninger og følge  sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder på arbeidsplassen

1b	kunne forberede arbeidet med utmåling, fundamentering og oppretting av horisontale- og vertikale monteringsflater

1c	kunne montere bygningssteinplater på vegg med mekaniske festemetoder

1d	kunne legge skifer og steinplater på vegg, gulv, trapper og terrasser med sementmørtel som bindemiddel

1e	kunne legge steinplater og flis med lim som festemiddel

1f	kunne montere omramminger av vinduer og inngangspartier

1g	kunne montere og forblende en enkel peis med naturstein

1h	kjenne prinsippene for legging av skifertak

1i	kjenne til forskjellige etterbehandlingsmåter og vedlikehold av monterte steinflater

1j	kjenne til metoder for restaurering og reparasjon av gamle steinbygninger og kunne ivareta korrekt stilart ved valg av materialer og utforming
	  



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 eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I steinfag 

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
 2



Studieretningsfag


Bruddvirksomhet med stein- og fjellære og håndtering\transport

300

8
Skiferindustri
150
4
Bearbeidingsindustri med yrkestegning
375
10
Montering
112
3



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 


Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.





















1.2	Moduler i videregående kurs I steinfag


Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Bruddvirksomhet
Modul 1: Alle mål i faget.
225
6
Skiferindustri
Modul 2: Alle mål i faget.
150
4
Bearbeidings- industri
Modul 3: Alle mål i faget.
300
8
Montering
Modul 4: Alle mål i faget.
112
3
Stein- og fjellære
Modul 5: Alle mål i faget.
37
1
Håndtering/ transport
Modul 6: Alle mål i faget.
37
1
Yrkestegning
Modul 7: Alle mål i faget.
75
2

Stein- og fjellære (geologidelen) er også beskrevet som en selvstendig modul og det samme er håndtering og transport av stein. Normalt bør disse modulene integreres i de 4 fordypnings-retningene for å skape god forståelse for bl.a. geologiens betydning med hensyn til utvisning, produksjon og håndtering av steinprodukter. Modul 5 og 6 bør tas samtidig med eller før de andre modulene.

	 
Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*





















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2

Vurdering i videregående kurs I steinfag.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som 	eksamensfag.

3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I steinfag:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en eller til en tverrfaglig eksamen der 
					flere studieretningsfag inngår.  Eksamensoppgavene utarbeides 
					lokalt etter sentrale retningslinjer.

	Allmennfag:		Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
					allmenne fag.

	Eksamensform:		I studieretningsfag: skriftlig.
					I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

