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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 steinfaget.


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, 4. februar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Stein som minnesmerker eller byggematerialer har eldgamle tradisjoner. Tidligere var stein-hoggeren ofte en vandrende og høyt aktet håndverker. Dyktige steinhoggere var etterspurt og ble gjerne hentet langveis fra til kostbare og prestisjetunge byggeprosjekter i stein. Steinhoggerfagene ble underlagt lærlingloven i 1957, og var den gang inndelt i de fire grenene finsteinhugger, kantsteinhugger, gatesteinhugger og steinsliper. I dag er opplæringen inndelt i bruddvirksomhet, skiferindustri, bearbeidingsindustri og montering, med fordypning i ett av områdene.

Steinbransjen er i dag høyt mekanisert og konkurrerer på et internasjonalt marked. Den søker å oppfylle de behov og krav som samfunnet stiller til forskjellige steinprodukter. Blant annet er behovet for å tilføre produktene et håndverksmessig preg stadig økende.

Bransjen består av mange små og mellomstore bedrifter som er spredt utover landet. Steinfag-arbeidere deltar i hele produksjonsprosessen. De tar ut råblokker i steinbruddene, deltar i de forskjellige bearbeidingsprosessene som produktutformingen krever og monterer til slutt det ferdige produktet.

Det å ha oversikt og innsikt i en så vidt omfattende produksjonsprosess stiller store krav til fag-arbeideren. Steinindustrien har tradisjon for høye kvalitetskrav. Ny teknologi og skjerpede krav til kvalitetssikring øker behovet for etterutdanning og oppdatering av fagarbeiderene, da de stadig blir stilt overfor nye utfordringer.

Steinindustrien foretar store inngrep i naturen. Steinfagarbeideren må derfor forstå hvilke konse-kvenser steinproduksjonen har for miljø- og naturressurser og kunne utføre arbeidet slik at skadevirkningene blir minst mulige.

Steinfagarbeidere kan ta videre utdanning på teknisk fagskole eller høyskole for å bli ingeniør, arkitekt eller sivilingeniør. Det vil også være mulig å supplere fagutdanningen i utlandet, spesielt i Italia, Tyskland og Frankrike som har lange tradisjoner i faget.

1.2	Inntakskrav

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


1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i steinfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	steinfagarbeider.
Fagbetegnelse: 	steinfaget.

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 steinfaget

Lærlingene skal

	kunne beherske aktuelle teknikker og prosesser som gjelder for steinfaget

	kunne bruke og vedlikeholde utstyr og hjelpemidler på en økonomisk og effektiv måte

	kunne planlegge og utføre pålagte arbeidsoppgaver grundig og nøyaktig etter tegning, skisse eller arbeidsbeskrivelse

	kunne holde god orden på arbeidsplassen

	beherske teknikker for kritisk og faglig vurdering av steinmaterialer slik at de kan utnyttes på en best mulig miljømessig og økonomisk måte

	kunne kvalitetskontrollere arbeidene

	kjenne til bestemmelser som regulerer inngrep i naturen, og kunne utføre arbeidet slik at skadevirkninger på natur og miljø blir minst mulig 

	kunne argumentere for sine løsningsmetoder av konkrete arbeidsoppgaver ut i fra en faglig begrunnelse, men samtidig kunne vise toleranse overfor andres synspunkter og meninger

	kunne arbeide selvstendig og vise evne til samarbeid når arbeidsoppgavene krever det

	ha positive holdninger til moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder faget

	kunne vise kreativitet i sine løsninger av forskjellige pålagte arbeidsoppgaver

	kunne ta ansvar for egen læring og utvikling

	vite hvilke forhold som påvirker bedriftens produksjonsspekter og leveranser

	kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse

	kunne yte god service overfor kunder

	forstå og respektere de kulturhistoriske verdier som ligger i bruk av steinmaterialer til minnesmerker, bygg og anlegg

	kjenne til bransjens betydning nasjonalt og internasjonalt
2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal utføre arbeidet i samsvar med lover, forskrifter og avtaleverk som regulerer arbeidslivet generelt og steinindustrien spesielt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for innholdet i arbeidsmiljøloven og kunne utføre arbeidet i samsvar med denne

1b	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

1c	vite hvordan forskrifter hjemlet i arbeidsmiljøloven regulerer de enkelte arbeidsoppgavene i et steinbrudd, på byggeplass eller på anleggsplass

1d	vite hvilke bestemmelser som regulerer bruk av personlig verneutstyr, stillaser, stiger, tekniske innretninger, maskiner, løfteredskap, bergborerigger, sager og annet utstyr som benyttes i steinfaget

1e	kunne utføre arbeidet i samsvar med lov om eksplosive varer, særlig bestemmelser om hvordan kjøp, transport og lagring av eksplosive varer skal skje

1f	kjenne til lov om internkontroll, og kunne delta i bedriftens arbeid for å innfri kravene i loven

1g	kunne iverksette tiltak og ta nødvendige forholdsregler for å begrense skader på natur og miljø ved sprengingsarbeid og annet arbeid med stein 

1h	kunne utføre førstehjelp

1i	kunne vurdere risikofaktorer ved steinarbeider og bidra til at egen og andres sikkerhet blir ivaretatt

1j	kunne ta forholdsregler mot støy, luft- og vannforurensning ved produksjon, bearbeiding og montering av steinmaterialer

1k	kunne forebygge at kroppen utsettes for skadelige påkjenninger ved å bruke riktige arbeidsstillinger, utstyr og hjelpemidler i det daglige arbeidet








2.3	Bruddvirksomhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke sine kunnskaper om fjellets oppbygning og bergartenes opprinnelse, mineralinnhold og egenskaper ved brytning og bearbeiding av stein i et brudd

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for opprinnelse og mineralinnhold i bergarten som brytes i bruddet, og kunne forklare hvilken betydning mineralinnholdet har for driften

1b	kjenne bergartens mekaniske egenskaper og vite hvilke konsekvenser disse egenskapene har for driften i bruddet

1c	kunne vurdere borbarheten og sprengbarheten i fjellet

1e	kunne vise holdet i fjellet og kunne påvise bust, kløv og svall på uttatt blokk

1f	kunne håndtere stein slik at sprekk eller stikkdannelser unngås

1g	kunne feilsøke på emner med hensyn til økonomiske- og miljømessige gevinster


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike boremetoder til å ta ut blokk på en økonomisk og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal kunne utføre daglig vedlikehold av utstyr og maskiner og kunne behandle og slipe bor

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke trykkluftsdrevne og hydrauliske boremaskiner, rigger og hammere og kunne foreta enkelt vedlikehold på disse

2b	kunne feilsøke på komponenter fra kompressor til boremaskin ved sammenbrudd

2c	kunne sjekke at arbeidstrykket er tilfredsstillende ved bruk av hydrauliske og trykkluft-drevne boremaskiner

2d	kunne slipe meiselskjær og kroner med krysskjær

2e	kunne utføre presisjonsboring etter oppgitt retning

2f	kunne bruke ulike smøremidler og ta nødvendige forholdsregler ved bruk av disse

2g	kunne praktisere teknikker for uttak av avslåtte bor i borehullet
2h	kunne betjene trykkluftsanlegg for støvsuger, vannutskiller og spritdoseringsapparat under varierende værforhold

2i	kunne iverksette sikringstiltak og utføre kvalitetskontroll ved fjellboring


Mål 3
Lærlingene skal arbeide i samsvar med lover og regler som regulerer lagring, transport og bruk av sprengstoff og kunne delta i arbeid med boring, lading og sprenging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	sammen med basen kunne utføre lagring og transport av sprengstoff og tennmidler i samsvar med gjeldende lover og regelverk

3b	under basens ledelse kunne bruke sprengstoff og tennmidler under forskjellige sprengningsarbeider i bruddet

3c	under basens ledelse kunne bruke koplingsmønster for serie- og parallellsprengning

3d	under basens ledelse kunne bruke utstyr og hjelpemidler ved ladearbeid og avfyring

3e	kunne følge rutinene som gjelder for ventetid ved forsaker og vite hvem som har ansvaret i slike situasjoner

3f	kunne navnet på og kjenne utseendet til forskjellige typer rørladninger, krutt, detonerende lunte, sprengstoffer, anolitt og dynamitt som brukes i steinindustrien

3g	kunne følge rutiner for dekking av salver ved fare for steinsprut

3h	kunne følge varslingsrutinene som gjelder før og etter sprengning


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre diamantlinesaging. De skal kjenne linesagas virkemåte og kunne montere og betjene saga på en riktig og sikker måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne følge sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder ved linesaging av fjell

4b	kunne følge rutinene for rengjøring og tilrettelegging av arbeidet for et sagkutt

4c	kunne bore hull og tre wire for diamantlinesaging

4d	kunne delta i arbeidet med å bygge tilfredsstillende skinneopplegg til linesaga

4e	kunne bruke linesaga i arbeid med uttak av blokk

4f	kunne følge rutinene som gjelder ved sammenbrudd eller funksjonsfeil på linesaga

4g	kunne betjene panelkontrollen

4h	kunne utføre vedlikehold på saga og kunne skjøte wiren

4i	kunne legge inn "turn" i wiren

4j	kunne sørge for sikker vanntilførsel

4k	kunne ta nødvendige forholdsregler ved saging under vinterforhold

4l	kunne behandle spillvann fra saging i samsvar med bedriftens rutiner


Mål 5
Lærlingene skal kunne bruke metoder for uttak og oppdeling av råblokk i steinbrudd. 
De skal kunne følge en fastsatt driftsplan, kunne vurdere fjellets struktur og kunne kvalitetsvurdere uttatt blokk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne bruke de vanligste verktøy og maskiner som de har sertifisert adgang til i uttaket

5b	kunne bestemme holdet i fjellet og på bakgrunn av dette beregne størrelse og lage forslag til bormønster for sprengning av en storkubbe

5c	kunne utføre feilsøking, kunne bestemme holdet i en storkubbe og kunne foreslå oppdeling av storkubbe til emner og råblokker

5d	kjenne standardmål for råblokker og emner og kunne foreta en oppdeling som gir best mulig ressursutnytting både økonomisk og miljømessig

5e	kunne bore og kile et emne til ferdig råblokk

5f	kunne beregne hulldybde og hullavstand ved uttak og deling av kubbe, og kunne gjennomføre boringen på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte

5g	kunne vurdere endret vektfordeling ved kiling av et emne og kunne sikre nødvendig stabilitet etter oppdelingen

5h	kunne bruke teknikken med å strekke et emne etter holdet med krutt eller ved kiling

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

5j	kunne beregne vekt, kunne målsette og kunne merke ferdig råblokk

5k	kunne følge bedriftens rutiner for behandling av skrotstein og plassering av skrottipp

5l	ha samarbeidsevne og være parat til å hjelpe andre som trenger assistanse i en vanskelig eller tung arbeidsoperasjon


Mål 6
Lærlingene skal kjenne til de viktigste transportmidler og deres funksjon i bruddområdet. De skal kunne sikre lasten og kunne laste og losse på en sikker og skånsom måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kjenne forskjellig løfteutstyr, kraner og transportmidler som hjullastere, dumpere og lastebiler som benyttes i bruddet

6b	kunne bidra til at krav til skånsom behandling av råblokk under interntransport i bruddet ivaretas

6c	kunne bruke seler, stropper, wire og kjetting ved løfting, transport og sikring av last 

6d	kunne stroppe, huke, lesse på og av, og kunne gi sikker og utvetydig signalisering til fører

6e	kunne følge gjeldende forskrifter med hensyn til krav om vedlikehold, belastnings-bestemmelser og kontrollkrav for ulike løfteredskaper

6f	kunne inspisere løfteredskaper og kunne vurdere når utskifting eller reparasjon er nødvendig



2.4	Skiferindustri


Mål 1
Lærlingene skal kjenne drivbarhetskriteriene for de ulike brudd og kunne skille mellom gode og dårlige partier i fjellet. De skal vite hvilke forundersøkelser som må gjøres og hvilke hensyn som må tas med tanke på grunneiere og myndigheter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til og forståelse for ulike driftsmetoder i skiferbruddet

1b	kjenne til de ulike undersøkelsesmetoder som brukes i skiferbruddet

1c	ha kjennskap til etater og institusjoner som har sitt virke innen bergteknikk

1d	kunne vurdere drivbarheten i bruddet, og hvilke konsekvenser manglende drivbarhet får for driften

1e	kunne skille mellom gode og dårlige partier i fjellet

1f	kjenne hvilke forhold og kriterier som legges til grunn ved valg av skrotdeponi

1g	ha kjennskap til aktuelle lover og krav myndigheter og grunneiere stiller til driften i skiferbruddet


Mål 2
Lærlingene skal kunne klargjøre for boring, kunne betjene og vedlikeholde borutstyret og kunne bore for en skifersalve

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	vite hvordan løsmasser fjernes og hvordan disse senere kan benyttes til å dekke skjemmende gråbergtipper

2b	vite hvordan gråberg må renskes og klargjøres før boring

2c	kunne planlegge gråbergfjerning med tanke på utslag, forsetning, hullavstand og bordybde

2d	kunne betjene hydraulisk og luftdrevet boreutstyr og velge riktige borstål og kroner

2e	kunne sjekke og vedlikeholde boreutstyret og kunne slipe borekrone og faste bor

2f	kunne bore for en skifersalve med riktig hullavstand og oppfylt krav til nøyaktighet


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan lading og sprenging utføres, og hvordan oppbevaring og bruk av sprengstoff kan skje på en sikker og hensynsfull måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om håndtering av sprengstoff, valg av sprengstoff, tennmidler, lednings-mengde, kopling av salve og avfyring

3b	kunne velge rett ladningsmengde slik at skiferen påføres minst mulig skade ved sprengningen

3c	vite hvilke kriterier som vektlegges for at gråbergsalven blir vurdert som vellykket

3d	kjenne til rutiner for tildekking, varsling og sikring av sprengningsarbeidet


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre diamantlinesaging i et skiferbrudd. De skal kjenne prin-sippene som gjelder for linesagas virkemåte og kunne montere og betjene saga på en riktig og sikker måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bore pilothull for dimantlinesaging

4b	kunne montere diamantlinesagens skinnegang med så stor nøyaktighet at wiren blir utsatt for minst mulig belastning

4c	kunne tre diamantlinen og kople den til sagen

4d	kunne operere diamantlinesagen mest mulig effektivt med tanke på produktivitet og diamantlineslitasje, og samtidig ta nødvendige sikkerhetsmessige hensyn

4e	kunne utføre daglig stell og vedlikehold av sag og line


Mål 5
Lærlingene skal kunne grov- og finspalte skiferblokker slik at best mulig utnyttelse og kvalitet oppnås

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne se forskjell på langstein og bust og kunne velge rett spalteskikt for å oppnå best mulig overflatekvalitet

5b	kunne velge riktig verktøy til spalting, og vite når kort- og langkiler skal brukes

5c	kunne bruke luftmeiselhammere ved spalting og kunne utføre enkelt vedlikehold av utstyret

5d	kunne håndtere skiferplatene slik at riper og skader unngås

5e	kunne oppdage feil i skiferplatene som kan ha betydning i den videre produksjons-prosessen og kunne sortere skiferplatene etter bedriftens sorteringsbestemmelser

5f	kjenne prinsippet om vannspalting og kunne utføre vannspalting dersom nødvendig utstyr er tilgjengelig



Mål 6
Lærlingene skal kjenne til de viktigste transportmidler og deres funksjon i bruddområdet. 
De skal kunne laste, losse og sikre lasten på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne velge rett maskinutrustning for opplasting og bortkjøring av gråberg

6b	kunne delta i arbeid med uttak av skiferblokk ved hjelp av hjullaster, gravemaskin og vakuumløftere

6c	kunne følge bedriftens rutiner for å håndtere og frakte skiferblokker på en skånsom måte

6e	kunne bedømme blokkens kvalitet slik at videre håndtering kan utføres mest mulig rasjonelt

6f	kunne laste, losse og sikre lasten, og kunne gi sikker og utvetydig signalisering til transportøren


Mål 7 
Lærlingene skal kunne utføre alle former for bearbeiding og lagring av skiferplater i samsvar med krav som stilles, og kunne vedlikeholde bearbeidingsutstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kjenne ulike metoder og muligheter for bearbeiding av leirskifer, fylittskifer og ulike kvartsittskifere

7b	kjenne produktgruppene av skifer og hvilke kvalitets- og toleransekrav som stilles til overflate, tykkelse, krok m.m. for de forskjellige gruppene

7c	kunne velge råmaterialer som er best økonomisk egnet for en beskrevet oppgave

7d	med utgangspunkt i produkttype og arbeidstegning kunne velge de riktige bearbeidings-redskapene

7e	kunne pigge eller sveipe emner for ønsket dimensjon

7f	kunne klippe kanter og hjørner med håndholdt og automatisert utstyr

7g	kunne plassere og sage hakk eller bore hull for festemidler med egnet utstyr

7h	kunne lage standard dimensjoner av gulvflis ved hjelp av ulike typer kantsager

7i	kunne programmere sagene til ønskede bredder slik at svinnet blir minst mulig

7j	kunne sage eller hugge trappetrinn og fasadeplater både etter mal og arbeidstegninger

7k	kunne operere slipelinjer og slipemaskiner for gulvflis, trappetrinn, bord- og benkeplater

7l	kunne pakke og emballere varer på en forsvarlig måte

7m	kunne skifte sagblader, sliperinger og slipeklosser og kunne foreta enkelt daglig vedlikehold av utstyr og maskiner



2.5	Bearbeidingsindustri


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre håndverksmessig og industriell bearbeiding av stein

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke sage-, frese-, bor- og slipemaskiner, manuelle og datastyrte maskiner, og utføre nødvendig vedlikehold av maskiner og utstyr

1b	kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig god måte

1c	kunne kvalitetskontrollere produktene de har laget

1d	kunne finne eventuelle feil på råmaterialer og vurdere disse med hensyn til maksimal utnyttelse

1e	kunne utføre maskinell produksjon og kunne plassere og stabilisere blokker og plater i maskinene på en riktig og sikker måte

1f	kunne måle ut og beregne produktet i samsvar med arbeidstegninger og skisser

1g	kunne bidra til at produksjon og opplasting av stein på maskinene skjer uten å volde skade på produktet eller omgivelsene

1h	kunne rutinene for avbryting av arbeidsprosess ved sammenbrudd på utstyr eller maskin

1i	med maskinell hjelp kunne lage fas, fals, hakk, rundstaff og hulkil etter målsatt tegning eller skisse 

1j	kunne slipe og polere maskinelt og med håndholdt verktøy

1k	kunne lage rektangulært, rundt eller ovalt hull i polert steinplate ved maskinelt utstyr, slik som kantsag, fres eller håndholdt maskinverktøy

1l	lage produkter etter arkitekttegninger og målsatte skisser

1m	kunne flammebehandle en steinoverflate ved hjelp av en flammebrenner

1n	kunne følge rutiner for håndtering av skrotstein


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre steinhoggeroppdrag etter målsatt tegning eller skisse i de vanligste bergartene for monumentstein og bygningsstein 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne finne egenskaper som hardhet, krystallstruktur, spaltbarhet og fargeplan i de mest brukte bergartene

2b	kunne velge og bruke riktig håndverktøy og luftdrevet utstyr til ulike steinhoggeroppdrag

2c	kunne vedlikeholde og sette opp håndverktøy som meisler, prikk- og riflehammere

2d	kunne demontere og sette sammen håndholdt luftverktøy og kunne reparere enkle funksjonsfeil på slikt verktøy

2e	kunne avveie en flate med håndverktøy, kantsetting, meisellsag og piking

2f	kunne overflatebehandle med håndverktøy og lage grovhogget, finhogget og riflet flate

2g	kunne hogge framside, sider, bakside, rot, toppfals, fas, hulkil og rundstaff etter målsatt tegning eller skisse

2h	kunne råsette sideflater og topp med utgangspunkt i saget emne

2i	kunne gjennomføre ornamentale steinhoggeroppdrag i samsvar med målsatt tegning eller skisse

2j	kunne utføre et selvkomponert arbeid hvor flere grunnelementer inngår i arbeidsstykket og hvor arbeidet viser bruk av steinmaterialer i kulturhistorisk sammenheng


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre ulike skrifthoggeroppgaver og kunne utforme forskjellige skrifttyper, symboler og ornamenter som er vanlig på gravminner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne måle ut og plassere tekstlinjer og ornamenter på gravminner i samsvar med estetiske normer
3b	kunne utføre manuell påtegning og utskjæring av ulike bokstavtyper og ornamenter i plastmasse eller tape i samsvar med estetiske normer og kvalitetskrav

3c	kunne legge tape eller plastmasse på polert, finhogget eller grovhogget steinflate

3d	kunne bruke manuelt og elektrisk drevet håndverktøy, luftverktøy, sandblåseutstyr og databasert utstyr for skrifthogging

3e	kunne utføre periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr, kunne foreta justeringer og enkle reparasjoner og kunne sette opp eget håndverktøy

3f	kunne programmere databaserte skjæreanlegg ut fra gitte forutsetninger med hensyn til valg av skrifttype, størrelse, helningsvinkel, valg av ornament, plassering og justering av tekstlinjer og ornament

3g	kunne utføre både manuell og automatisk sandblåsing ut fra gitte forutsetninger med hensyn til dybde på bokstaver og ornamenter

3h	kunne utføre manuell kontur- og dypsandblåsing

3i	kunne utføre enkel tradisjonell skrifthogging med hammer og meisel på polert flate ved påtegning med diamantpenn, hogging av V-formete kilebokstaver og skravering av ornament

3j	vise respekt for tradisjoner, symbolikk og kulturhistoriske verdier i arbeidet med ornamental utforming

3k	forstå kollegers tolking og utforming av skrift og ornament og kunne vurdere eget arbeid kritisk



2.6	Montering


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge og forberede sitt arbeid slik at montering kan foregå rasjonelt og effektivt. De skal ha god innsikt i hvordan en byggeplass fungerer og kunne overholde sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder på byggeplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese tegningene og benytte seg av disse i planleggingsarbeidet

1b	kunne finne best egnet riggplass etter besiktigelse av byggeplass


1c	kunne sørge for at kontrakters betingelser og forutsetninger, herunder tilleggsarbeid og kontraktsavvik, blir overholdt av alle parter

1d	kunne samarbeide med byggplassleder om effektiv framdrift

1e	kunne planlegge arbeidet slik at materialer er på plass til monteringsstart


Mål 2
Lærlingene skal kunne montere steinplater og skiferplater på gulv, vegger, trapper og terrasser med sementmørtel eller lim som bindemiddel

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lese tegninger og følge beskrivelser av steintype og monteringsmåte

2b	på grunnlag av steintype, underlag, dimensjoner og bruksområde kunne vurdere hvilket bindemiddel som er best egnet

2c	kunne blande leggemørtel med riktig sand-, sement- og vanninnhold

2d	kunne sette ut høyder med nivellerkikkert eller rettholdt

2e	kunne bruke ulike metoder for å oppnå maksimal heft mellom steinplater og underlag

2f	kjenne til hvordan porøse steinmaterialer skal behandles for å unngå misfarging fra underlaget

2g	kjenne betydningen av å rengjøre steinbelegget i monteringsfasen og kunne montere steinplater og skiferplater uten at det oppstår bom

2h	kjenne til hvordan betongsvinn kan føre til skader på steinbelegget og kunne velge legge-metode for å unngå dette

2i	kjenne til de ulike limtypers egenskaper og bruksområder

2j	kunne montere stein på vertikale flater med mørtel eller lim som bindemiddel

2k	kjenne til bruk av korrosjonsbestandig tråd som sikring ved vertikalmontering

2l	kunne ta mål og lage passbiter

2m	kunne montere steinplater som forblending av betongtrapper

2n	kunne forme skifer i bruddmønster ved hjelp av de verktøy som passer for de ulike skifer-sorter

2o	kjenne til bruk av elastisk fugemasse for å oppta spenninger
2p	kjenne de mest brukte fugebreddene og kunne fuge steinmaterialene på riktig måte og med riktig fugemasse

2q	kunne bruke snor for å holde retning på fuger, og kjenne til risikoen for at det oppstår "gardiner" på grunn av feil fuging av enkelte steinsorter

2r	kunne vedlikeholde utstyr og redskaper som brukes i monteringsarbeidet


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til ulike opphengingssystemer og kunne montere steinplater på fasader, søyler, vindussmyg og døromramminger, og kunne vedlikeholde monterings-utstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til de mest brukte metoder for å henge opp stein på vertikale flater

3b	kunne lese tegninger og beskrivelser og montere stein i henhold til disse

3c	kunne foreta målinger, beregninger, justeringer og tilpasninger for å få steinplatene i riktig posisjon

3d	kunne bore klammerhull i betong med riktig verktøy og kjenne krav til innboringsdybde

3e	kunne gyse klammer fast med mørtel

3f	kjenne tilsetningsstoffer som minsker herdetiden

3g	kunne bore dybelhull i steinplatenes sidekanter med riktig verktøy

3h	kjenne festeanordningenes justeringsmuligheter

3i	kunne montere smygbiter og vindusomramminger

3j	kjenne ulike metoder for hjørneløsninger

3k	kjenne de ulike fugemetoder som kan brukes på steinfasader

3l	kunne vedlikeholde monteringsutstyr og redskaper som brukes ved mekanisk festing av steinplater

3m	kunne utføre monteringen i henhold til de toleransekrav som stilles





Mål 4
Lærlingene skal kunne montere elementpeiser og kunne forblende kappe, brannmur og pipe med ulike typer naturstein

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne montere elementpeis etter leverandørens beskrivelser

4b	kjenne brann- og byggeforskriftenes krav til peiser og ildsteder

4c	kunne lage mal for peisplate og topplate

4d	kjenne til hvordan topplaten isoleres for å unngå at den sprekker

4e	kunne produsere og montere peiskappe i bruddskifer

4f	kjenne metodene som gjelder for montering av skifermurstein

4g	kjenne ulike tynnsteinstyper som brukes til forblending

4h	kunne lage gode hjørneløsninger og bruke riktige festemetoder til forblending

4i	kjenne til hvordan massivstein brukes og monteres til peiser

4j	kunne kappe, dele og lage passbiter


Mål 5
Lærlingene skal kjenne prinsippene som gjelder for legging av skifertak og kunne utføre arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne til skiferens vekt og hvilke krav som stilles til undertakets dimensjonering

5b	kjenne de mest brukte skifermodeller og dimensjoner

5c	kjenne til tykkelsesvariasjon på skiferen og grunnen til at det bør foretas tykkelsessortering før leggingen starter

5d	kjenne til hvordan undertaket skal være

5e	kunne plassere lektene i riktig posisjon ut fra dimensjonen på taksteinen

5f	kunne regne ut antall fotstein og gavlstein

5g	kunne feste steinen til lektene på korrekt måte og med riktig spiker
5h	kjenne til krav om stillas og andre sikringstiltak ved arbeid på tak


Mål 6
Lærlingene skal ha kjennskap til utendørs bruk av naturstein og kunne utføre ulike former for muring og legging av heller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne utføre arbeid med utendørs fundamentering og montering av steinprodukter etter arbeidstegning og beskrivelse

6b	kjenne prinsippet for muring av massivstein

6c	kunne forblende betongmurer med ulike typer naturstein

6d	kjenne prinsippet for hvordan en tørrmur legges opp

6e	kunne sette kantstein

6f	kunne forme og legge skiferbruddheller i mørtel eller sand

6g	kunne velge rett verktøy til legging og bearbeiding av ulike skifertyper



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	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltakelse nasjonalt og internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

1g	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1h	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	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	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 steinfaget

Det gis opplæring i ett av områdene bruddvirksomhet, skiferindustri, bearbeidingsindustri eller montering. Kapittel 2.2. Helse, miljø og sikkerhet integreres i alle moduler som en naturlig del.


Steinfag, område bruddvirksomhet

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Stein og fjellære i 				bruddvirksomhet
Kapittel 2.3
Mål 1.

5%
Modul 2: 	Boring og sprenging i 
		steinbrudd
Kapittel 2.3
Mål 2 og 3.

45%
Modul 4: 	Saging av blokker med 			diamantline
Kapittel 2.3
Mål 4.

15%
Modul 5: 	Oppdeling og bearbeiding av 		råblokk i steinbrudd
Kapittel 2.3
Mål 5.

25%
Modul 6: 	Håndtering og transport i 			steinbrudd
Kapittel 2.3
Mål 6.

5%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Tilsammen

100%


Steinfag, område skiferindustri

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1: 	Stein og fjellære i 				skiferindustri
Kapittel 2.4
Mål 1.

5%
Modul 2: 	Boring og sprenging i 			skiferbrudd
Kapittel 2.4
Mål 2 og 3

35%
Modul 3: 	Saging og spalting av skifer
Kapittel 2.4
Mål 4.

35%
Modul 4: 	Håndtering og transport i 			skiferbrudd
Kapittel 2.4
Mål 5.

10%
Modul 3: 	Bearbeiding av skifer
Kapittel 2.4
Mål 6.

10%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Tilsammen

100%


Steinfag, område bearbeidingsindustri

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1: 	Håndverksmessig og 			industriell bearbeiding
Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 2: 	Steinhogging
Kapittel 2.5
Mål 2.

35%
Modul 3: 	Skrifthogging 
Kapittel 2.5
Mål 3.

40%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Tilsammen

100%


Steinfag, område montering

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1: 	Rigging og planlegging
Kapittel 2.6
Mål 1.

5%
Modul 2: 	Montering med bindemiddel
Kapittel 2.6
Mål 2.

30%
Modul 3. 	Montering med mekaniske 		festemetoder
Kapittel 2.6
Mål 3.

30%
Modul 4: 	Montering og forblending av 		peis
Kapittel 2.6
Mål 4.

5%
Modul 5: 	Legging av skifertak
Kapittel 2.6
Mål 5.

5%
Modul 6: 	Uteanlegg i naturstein
Kapittel 2.6
Mål 6.

20%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Tilsammen

100%


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.

