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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) stillasbygger.


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, 29. september 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Stillasbygging har tradisjoner helt fra den gang mennesket begynte å reise større byggverk. Man fant fort ut at det mest hensiktsmessige var stillaser som ga adkomstmuligheter og en plattform å arbeide fra. Stillas ble trolig benyttet allerede i oldtiden ved oppføring av store og kompliserte byggverk. Den gang brukte man tre og bambus, i dag brukes hovedsaklig stål og aluminium.

Stillasene ble tidligere bygget av håndverkere som  selv benyttet stillasene.Utviklingen i nyere tid innen skipsbygging og oljeindustri har ført til at stillasbyggingen er blitt mer omfattende og spesialisert samtidig som krav til sikkerhet og kvalitet har økt. Dette førte til at organisert fagopplæring innen bransjen ble etablert.

Stillaser oppføres for å gjøre det mulig å komme til for å utføre arbeidet på en trygg og forsvarlig måte.
En stillasbygger utfører alt arbeid med stillasbygging, både på land og offshore. Stillas-byggeren transporterer, monterer og demonterer stillaser på bygge- og anleggsplasser.
Faget består også av montering og demontering av telt, gangbaner og rekkverk.

Stillasbygging må foregå på en trygg måte. Fallsele og sikring skal brukes ved arbeide over en viss høyde. Stillasbygging er et trygt og godt arbeid hvis kravene til sikkerhet etterleves.

Stillasbygging foregår i teamarbeid og i nær tilknytning til andre faggrupper i byggebransjen. Det er derfor nødvendig med toleranse og å kunne samarbeide med andre. Opplæringen legger derfor vekt på å oppøve elevenes evne til samarbeid og til å ta vare på egen og andres helse og sikkerhet. 

De gjeldende stillasforskriftene har fått en sentral plass i opplæringen. Forskriftene går nøye inn på detaljer der stillaser blir delt opp i typer og klasser og hvor det stilles strenge krav til godkjenning, merking, beregninger og sikkerhet for øvrig.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I stillasbygger er normalt 1-årig. 



1.4	Innhold

Videregående kurs I stillasbygger 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

	ha innsikt i bransjeområdet 

	ha grunnleggende kunnskaper, innsikt, holdninger og ferdigheter slik at de kan  arbeide og videreutvikle seg innen stillasbyggerfaget

	kunne håndtere verktøy på en riktig måte og vise god arbeidsteknikk

	kunne bruke utstyr og materialer økonomisk

	forstå betydningen av god kvalitet på utført arbeid

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd og kunne benytte seg av aktuelle hjelpemidler 

	kjenne til og kunne etterleve lover, forskrifter og etiske normer for fagområdet

	kunne planlegge arbeidet og holde orden

	ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre 

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne vise kreativitet og oppfinnsomhet i arbeidet

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart og kunne holde seg informert om fagets utvikling internasjonalt

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne utføre stillasarbeid på en måte som tar vare på miljøet samt egen og andres helse og sikkerhet

	kunne ta hensyn til natur og miljø ved valg av materialer

	kunne bruke kroppen ergonomisk riktig og kunne bruke verneutstyr 

	kunne bidra til å skape et trivelig arbeidsmiljø

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

2.2	Verktøy og materiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om relevante materialers betegnelser, egenskaper og bruksområder og kunne bruke disse i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om vanlige materialer som brukes innenfor stillasbyggerfaget som tre, stål og aluminium og kunne gjøre rede for materialenes egenskaper

1b	ha kunnskaper om aktuelle materialer som brukes til løfteredskap, brannhemmende 
	materialer og materialer og stoffer (smøre- og rensemidler) som brukes til vedlikehold 
	og drift 

1c	ha kunnskaper om materialer som stillaset forankres til, settes på eller henges i, som
	leire, betong, gips, stål, fjell, grus, mur, tre, aluminium, sand, asfalt, plast og is

1d	kunne velge og bruke riktig type og mengde materialer til planlagt arbeide

1e	visuelt kunne bedømme, godkjenne eller kassere materialer og utstyr etter gjeldende kassasjonskriterier

1f	kunne vurdere materialene og stoffene ut fra deres innvirkning på miljøet


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om egenskaper og bruksområder til relevante verktøy og redskaper og kunne bruke disse i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge ut og bruke riktig verktøy og utstyr

2b	kunne velge og bruke verktøy og redskaper og ta hensyn til økonomi, helse, miljø og 
	sikkerhet

2c	kjenne til utviklingen av verktøy og redskaper og bruken av dem




Mål 3
Elevene skal mestre fagets terminologi

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke offisielle betegnelser og navn på verktøy, komponenter  og materialer 

3b	kunne velge navngitte komponenter og utstyr ut fra leverandørens monteringsrettledning 


Mål 4
Elevene skal kunne planlegge, velge og under veiledning kunne bruke verktøy og materialer i stillasarbeidet. Elevene skal under planleggingen og utførelsen kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne behandle verktøy, materialer, maskiner og teknisk utstyr riktig

4b	kunne utføre enkelt vedlikehold av håndverktøy

4c	kunne bruke vanlig spesialverktøy og måleredskap i faget

4d	kunne velge og bruke nødvendig verneutstyr og være kjent med konsekvensene  ved feil bruk

4e	kunne samarbeide med andre om arbeidsoppgavene på en måte som skaper trivsel og som ivaretar helse og sikkerhet

4f	kunne holde orden under arbeidet



2.3	Bransje- og miljølære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om stillasbransjen, dens viktigste oppdragsgivere og kjenne til samarbeidsformer i næringen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til bransjens viktigste oppdragsgivere

1b	kjenne til aktuelle samarbeidsformer
1c	kjenne til finansielle strukturer i bransjens bedrifter og være orientert om hvilke krav samfunnet stiller til bedriftene

1d	kjenne til vanlige lagerrutiner

1e	ha kunnskaper om koordinering av arbeidet på en byggeplass


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om forhold i arbeidet og bransjen som kan ha betydning for miljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hensikt og virkemåte for verneutstyr og kunne bruke personlig verneutstyr 

2b   	kjenne til og vise respekt for instrukser og pålegg for vern av arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd og kunne medvirke aktivt ved gjennomføring av helse- og miljøtiltak

2c	ha kunnskaper om materialers og produkters innvirkning på miljø og helse

2d	ha kunnskaper om sammenheng mellom estetisk utforming og trivsel

2e	kjenne til spesialavfall og hvordan dette skal behandles

2f	kjenne til muligheter for gjenbruk av materialer

2g	kunne følge lover, forskrifter og pålegg fra offentlige myndigheter 

2h	kunne behandle elektrisitet, ild og ildsfarlige stoffer


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til offentlige etaters bestemmelser for oppsetting av stillas 

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til aktuelle offentlige etater som for eksempel vegvesen, brannvesen, havnevesen, politi og tekniske etater og kunne bruke disse i arbeidet

3b	kjenne til offentlige tilsynsmyndigheter som arbeidstilsynet og oljedirektoratet
			
3c	kjenne gjeldende stillasforskrifter og forskrifter om internkontroll

3d	kunne gjøre rede for avviksrapporter i et internkontrollsystem
2.4	Stillasbygging


Mål 1
Elevene skal under veiledning kunne montere, forandre og vedlikeholde de fleste typer stillaser på en rasjonell måte og kunne ta hensyn til miljø samt egen og andres helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne arbeide etter arbeidsbeskrivelser og målsatte tegninger

1b	ha kjennskap til virkemåter, montering og bruk av vinsjer og taljer

1c	under veiledning kunne montere hengestillas og provisoriske materialheiser etter monteringsrettledning og ha kjennskap til deres virkemåte

1d	under veiledning kunne rigge, montere, operere og kontrollere hydrauliske arbeids-plattformer etter monteringsrettledning som sakse- og knekkarmplattform, tannstang- og teleskopplattform og bilmonterte-, selvgående- og hengemonterte arbeidsplattformer

1e	under veiledning kunne operere fra krankorger

1f	forstå hensikten med å utføre kontroll og kunne føre rapport om kontroll av stillas

1g	kunne kle inn stillaser

1h	kunne holde orden under arbeidet

1i	kunne praktisere sikkerhetsbestemmelsene, kunne bruke line og fallsele samt personlig verneutstyr under arbeidet

1j	kunne samarbeide om stillasbygging på en måte som ivaretar helse og sikkerhet


Mål 2
Under veiledning kunne demontere stillaser og komponenter for rør- og koblingsstillas, systemspirestillas, systemrammestillas, trestillas og andre aktuelle stillaskonstruksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne kassere stillaskomponenter

2b	kunne klargjøre stillas for transport

2c	kunne lagre stillaskomponenter

Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper i teknisk tegning og kunne lage arbeidstegninger og  arbeidsbeskrivelser

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne lage enkle arbeidstegninger i målestokk manuelt og ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

3b	kjenne til relevante tekniske tegnemetoder og kunne bruke mål og symboler

3c	kunne sette opp et enkelt anbud ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi



2.5	Rigging og dimensjonering


Mål 1
  Elevene skal under veiledning kunne utføre og delta i riggearbeid i forbindelse med flytting av gods på en forskriftsmessig måte og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne dirigere kran

1b	kjenne til ulike typer stropper og fargekoder

1c 	kunne stroppe hiv riktig

1d	kjenne til ulike typer løfteåk, ståltau, stropper og kjettingslings

1e	kunne utføre visuell kontroll av løfteutstyr og kjenne til merking og sertifisering av løfteutstyr

1f	kunne operere relevante løfteinnrettninger

1g	kjenne til vektbelastning ved bruk av løfteutstyr

1h	kunne utføre enkelt vedlikehold av løfteutstyr

1i	kjenne til løftemetoder

1j	kjenne til sikkerhetsfaktorer for løfteredskap, kassasjonskriterier, kassasjonsmerking
	og behandling av kassert utstyr
1k	ha kjennskap til merking og godshåndtering av aktuelle produkter som kjemikalier og brann- og eksplosjonsfarlig gods som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet 


Mål 2
Elevene skal under veiledning kunne beregne og dimensjonere stillaser i henhold til beregninger, tabeller, forskrifter, noteringsrettledning etter skriftlig instruks og tegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	under veiledning kunne dimensjonere i henhold til standard for å kunne ivareta belastning forårsaket av vind

2b	under veildning kunne foreta dimensjonering av innkledt og uinnkledt stillas i alle belastningsklasser

2c	under veildning kunne improvisere, montere og dimensjonere stillaser uten  monteringsrettledning og dokumentere valg av montering og dimensjonering ut fra  forskrifter og standarder 

2d	kunne beregne forplatens dimensjon i.h.t. grunnforhold

2e	ha kunnskaper om oppheng, forankring og laster som etter gjeldende forskrifter kan løftes i fasadestillas, innendørs og utendørs rullestillas, trappetårn, hengende stillas, frittstående stillas og enkle fagverk

2f	kunne holde orden under arbeidet

2g	kunne samarbeide med andre om rigging på en måte som skaper trivsel og som ivaretar helse- og sikkerhet


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 stillasbygger

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


Verktøy- og materiallære
190
5
Bransje- og miljølære
112
3
Stillasbygging
442
12
Rigging og dimensjonering
190
5



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 stillasbygger

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Verktøy- og materiallære
Modul 1: Alle mål i faget.
190
5
Bransje- og miljølære
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Stillasbygging
Modul 3: Mål 1.
221
6

Modul 4: Mål 2 og 3.
221
6
Rigging og dimensjonering
Modul 5: Alle mål i faget.
190
5


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 stillasbygger.


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 stillasbygger:

Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretnings- 
		fagene. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale 
		retningslinjer.

Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende allmenne fag.  

Eksamensform:	I studieretningsfagene: praktisk/skriftlig.
		I felles allmenne fag: se de enkelte læreplaner.


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

