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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 tømrerfaget.


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, 21. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Tømrerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner. Teknikker, konstruksjonsprinsipper, materialbruk og byggeskikk har utviklet seg forskjellig i ulike landsdeler ut fra naturgitte forut-setninger som materialtilgang og klima, og ut fra ulike bruksbehov. Det ble tidlig gitt opplæring av tømrerlærlinger i laugssystemet i de store byene, og allerede i 1918 ble den første lærlingskolen etablert. 

Faget ble lagt under lærlingordningen 1. juli 1961.

Tømrerfaget fremstår i dag som et bredt fag som gir mulighet til å gå inn i andre yrker eller til å spesialisere seg innenfor faget. Faget stiller store krav til håndverksmessige ferdigheter, og det kreves kunnskaper og forståelse for materialer og konstruksjonsprinsipper. Hovedmengden av materialene og produktene tømreren bruker er av tre eller er trebaserte materialer, som for eksempel limtre, spon- og trefiberplater, paneler og parketter. Tømreren bruker også andre produkter som gipsplater, beslag, takstein, murprodukter, fuge- og tettematerialer, isolasjons-materialer og forskjellige festemidler. Arbeidet foregår for det meste på byggeplasser.

Trevirke er ut fra energi-, miljø- og ressurshensyn et meget gunstig byggemateriale. I Norge har vi større tilvekst enn vi klarer å forbruke, og det kreves relativt lite energi til materialuttak og produktframstilling. Dessuten nedbrytes trematerialer uten å skade naturen.

Tømrerfaget er et allsidig og variert håndverk som krever en stor grad av nøyaktighet og selv-stendighet hos utøveren. Tømreren må tenke langt fram i byggeprosessen for å ivareta rasjonell utførelse og framdrift. Korte byggetider og krav til riktig utførelse og kvalitet krever samarbeid med de øvrige medarbeidere i byggeprosessen, som murere, blikkenslagere, forskalingssnekkere, malere, elektrikere, rørleggere, arkitekter og ingeniører. Det kreves dessuten god teoretisk inn-sikt i konstruksjon, bygningsfysikk og tegning. For en tømrer er kunnskaper, ferdigheter og holdninger tre likeverdige deler ved praktisering av faget.

På grunn av de klimatiske forholdene i Norge er det utviklet en unik kompetanse i trehusbygg-ing. Denne kompetansen gir oss store muligheter i et framtidig eksportmarked og gir tømreren mulighet til å arbeide i andre land. En internasjonalisering av faget stiller nye krav, blant annet til språkkunnskaper. Internasjonal standarisering og sammenlignbarhet mellom ulike lands opplæringssystemer gir derfor nye muligheter i faget.

Det ligger store oppgaver foran oss i det å vedlikeholde og rehabilitere den eksisterende bygningsmassen. Storparten av de bygningene vi skal bruke i den nære framtid er allerede bygd. Beregninger viser at rundt 50 % av arbeidet for tømrerfaget i de nærmeste årene vil være vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Eldre bygninger er en viktig del av vår historie og kulturarv og tømreren har et spesielt ansvar for å sikre denne delen av vår felles kultur og fagets historie. Rehabilitering stiller ofte strengere krav til håndverkeren enn nybygg-ing. Praktiske oppgaver må løses med bakgrunn i teoretiske kunnskaper.

Rehabilitering defineres i denne sammenheng som istandsetting av bygninger for nåtidige formål, mens restaurering innebærer tilbakeføring til tidligere stand. Restaureringsarbeid krever tilleggs-utdanning etter svennebrev.

Tømrerfaget er i dag mannsdominert. Selv om det stilles visse fysiske krav til tømrersvennen, har også jenter gode forutsetninger for å bli tømrer. Bransjen ser positivt på at flere jenter velger denne opplæringen. 

Tømreren er ofte bedriftens ansikt utad. Fremtreden, flid og evne til å kommunisere med andre er derfor viktige krav. Orden på byggeplassen er også viktig, og en forutsetning for en trygg arbeidsplass.

1.2	Inntakskrav

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

1.4	Kompetanse

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

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 tømrerfaget

Lærlingene skal

	kunne lage påbygg og tilbygg, og kunne rehabilitere og vedlikeholde bygninger slik at mest mulig av bygningenes arkitektoniske og historiske kvaliteter blir bevart

	kunne oppføre og innrede trebygninger på tradisjonelt vis, av precut og av elementer

	kunne utføre trearbeid og innredninger i mur-, stål- og betongbygninger

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljøet

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

	kunne samarbeide på tvers av faggrenser

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne vise god fremtreden, flid og orden

	forstå betydningen av redelighet, nøyaktighet, produktivitet og fagstolthet 

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

	utføre arbeidet i samsvar med de lover, forskrifter, kvalitetskrav og avtaler som gjelder faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og ha en bevisst holdning til uærlighet, svinn og tyveri på arbeidsplassen

	kunne ta ansvar for egne handlinger og egen læring

	kunne vurdere eget arbeid

	vise respekt for at forskjellig kulturell bakgrunn og erfaring kan skape et rikere og mer produktivt miljø som fremmer utvikling

	være forberedt til eventuell omstilling, spesialisering, perfeksjonering og etter- og videreutdanning


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1b	kunne holde egen arbeidsplass ryddig og oversiktlig slik at nødvendig sikkerhet oppnås

1c	kunne utøve sitt yrke uten risiko for ulykker og skader på det ytre miljø

1d	kunne følge bedriftens rutiner og prosedyrer for internkontroll

1e	delta aktivt i vernerunder og rapportering og kunne svare på spørsmål ved revisjon av internkontrollrutinene

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

1g	ha kjennskap til bruk og kontroll av løfteredskaper

1h	kunne bruke stropping og anhuking og kunne gi korrekte signaler til kranfører

1i	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr og utføre arbeidet uten at kroppen belastes unødvendig

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

1k	kunne ta hensyn til helse- og miljø ved valg og bruk av ulike bygningsmaterialer

1l	kunne bruke bedriftens register over helsefarlige stoffer, stoffkartoteket











2.3	Verktøy, materialer og planlegging


Mål 1
Lærlingene skal kunne motta, oppbevare, bruke og behandle materialer og produkter og kunne bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr for faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne motta materialer og produkter og sørge for riktig plassering, lagring og tildekking på byggeplassen

1b	kunne bruke og utnytte materialene og produktene med minimalt kapp og svinn

1c	kunne akklimatisere materialer og byggevarer før montering, og kunne unngå skader på ferdige produkter

1d	kunne bruke verktøy og utstyr og på en måte sikkerhetsmessig forsvarlig måte

1e	kunne vedlikeholde verktøy og utstyr og vise forståelse for at dette er verdier som må tas vare på

1f	kjenne til ordninger for gjenbruk og resirkulering av byggematerialer og ivareta dette i det daglige arbeid


Mål 2
Lærlingen skal i samarbeid med andre på byggeplassen kunne tilrettelegge og utføre eget arbeid i samsvar med tegninger, framdriftsplaner, byggebeskrivelser, standarder og aktuelle lover og forskrifter for faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke tegninger og tilhørende beskrivelser i det daglige arbeidet, kjenne igjen tegningssymboler, hente mål fra tegninger og kunne bruke disse i arbeidet

2b	kunne planlegge og utføre arbeidet i samsvar med bygningsloven, byggeforskriften og andre aktuelle lover og bestemmelser for faget

2c	kunne hente nødvendig informasjon fra statlige byggebestemmelser, gjeldende standard, byggeforskrift med veiledning, byggdetaljblader og kvalitetsdokumenter

2d	kunne planlegge byggeprosessen med riktig rekkefølge på arbeidsoperasjonene og riktig tidspunkt for bestilling av utstyr og materialer 

2e	kunne supplere materialbestillinger etter fastsatt rutine

2f	i samarbeid med andre på byggeplassen kunne organisere arbeidet og plassere materialer og utstyr hensiktsmessig

2g	kunne foreslå løsninger og alternative måter å utføre arbeidet på



2.4	Byggetillatelse og fagtegning


Mål 1
Lærlingene skal kjenne kravene om byggetillatelse og kunne lage og bruke tegninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	være kjent med når det stilles krav om byggetillatelse

1b	kunne ta detaljer fra tegninger i 1:100 og lage arbeidstegninger i større målestokk.

1c	kunne tegne bygningsdeler og detaljer i perspektiv (isometrisk aksonometri)

1d	ved hjelp av skisser kunne forklare egne forslag til løsninger og egne oppfatninger av eksisterende konstruksjoner og bygningsdetaljer

1e	ut fra tegninger kunne regne ut materialmengder, sette opp kapplister og bestillinger


Mål 2
Lærlingene skal kunne tegne ulike typer takkonstruksjoner og rettløpstrapper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tegne takplan og sperreplan, samt nødvendige snitt av tak med valm, kil og takoppbygg

2b	kunne tegne detaljer av sperrefot, møne og andre sammenføyninger

2c	kunne beregne lengder, høyder og vinkler for taksperrer og andre deler av takkonstruk-sjonen ved hjelp av tegning eller utregning

2d	kunne tegne enkelt helvalmet tak med likt fall, finne sanne lengder og skjære til deler av takkonstruksjonen i full størrelse

2e	kunne tegne rettsløpstrapper, med og uten repos


2.5	Gulv og etasjeskillere


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer, bygge ulike typer etasjeskillere og legge ulike typer tregulv eller trebaserte gulv

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge konstruksjon ut fra krav til U-verdi, tetthet, lydisolering og brannvern

1b	kunne utføre høyde- og diagonalkontroll av murkrone etter krav i beskrivelse eller etter gjeldende standarder 

1c	kunne utføre forankring av grunnmursvill og trebjelkelag ut fra tabeller for vindlaster på stedet

1d	kunne dimensjonere bjelkelag i henhold til krav ved hjelp av tabeller

1e	kunne bygge og rette opp ulike typer bjelkelagskonstruksjoner

1f	kunne fordele laster fra tak og vegger gjennom etaskjeskillere og til grunnmur eller fundament

1g	kunne skjøte bjelker med lask, omleggskjøt og i skjult ståldrager

1h	kunne ta hull og lage utsparinger i golvbjelker uten å svekke bæreevnen

1i	kunne lage utvekslinger i bjelkelag for trapper og piper

1j	kunne legge bærende undergulv av plater og av forskalingsbord og unngå knirk i etasjeskillere

1k	kunne legge tilfarergulv på betong eller lettbetong 

1l	kunne legge selvbærende gulv av gulvbord, parkett eller plater

1m	kunne legge flytende gulv av parkett eller gulvbord på betong og undergulv av plater, bord eller faste isolasjonsprodukter

1n	kunne legge ulike typer stubbloft







2.6	Yttervegger


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer og bygge ulike typer veggkonstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge og bygge veggkonstruksjoner som tilfredsstiller krav til lufting, totrinnstetting, U-verdi, lydisolering og brannvern

1b	kunne bestemme dimensjoner for stendere i bærende og ikkebærende vegger

1c	kunne dimensjonere overdekning for dører og vinduer i bærende konstruksjoner ved hjelp av tabeller 

1d	kunne vindavstive yttervegger med plater, bord eller skråbånd

1e	kunne lekte ut for isolering, tetting og kledning på betong-, lettbetong- og murvegger 

1f	kunne montere de vanligste utvendige kledningstyper

1g	kunne foreta inndeling og avslutning av kledning mot vinduer, gesimser og hjørner

1h	kunne lage og montere veggelementer



2.7	Takkonstruksjoner


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer og kunne bygge ulike typer takkonstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bygge kalde og varme takkonstruksjoner i henhold til gjeldende forskrifter og krav til U-verdi, tetthet og brannvern

1b	kunne dimensjonere etter tabeller, lage og montere sperrer og sperrebind med avstivning og forankring etter gjeldende krav

1c	kunne lage utvekslinger i takkonstruksjoner for piper og takvinduer

1d	kunne velge materialer og kunne montere forenklet og bærende undertak

1e	kunne velge taktekkingsmaterialer ut fra takvinkel

1f	kunne beregne lekteavstand for takstein og takplater i henhold til monteringsanvisning fra produsenten

1g	kunne tekke tak med underlagspapp, pappshingel, takstein og med takplater

1h	kunne utføre tetting ved gjennomføring av røykpipe og luftekanaler

1i	kunne utføre avslutninger i takkonstruksjonen

1j	kunne forberede montering av dampsperre ved innvendig bærevegg og drager



2.8	Montering av vinduer og dører


Mål 1
Lærlingene skal kunne sette inn og isolere og tette rundt vinduer og dører

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne montere og justere vinduer og dører i yttervegger, tak og innvendige vegger

1b	kunne montere vinduer og dører i betong-, lettbetong- og i murvegger

1c	kunne fuge og tette rundt dører og vinduer etter gjeldende krav

1d	kunne montere utvendig listverk og prefabrikerte beslag



2.9	Utvendige konstruksjoner


Mål 1
Lærlingene skal kunne dimensjonere og bygge utvendige trekonstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bygge utvendige trapper, repos foran inngangspartier, terrasser og balkonger med ulike typer gulv og rekkverk

1b	kunne velge løsninger og bruke materialer som er tilpasset byggets utforming

1c	kunne bruke tabeller til å dimensjonere balkongbjelker som er understøttet eller utkraget slik at de tilfredstiller gjeldende krav

1d	kunne bygge rekkverk og ramper for funksjonshemmede etter gjeldende krav



2.10	Innvendig arbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne bygge innvendige vegger, himlinger og våtrom og kunne utføre andre innvendige arbeider. De skal kunne lage og tilpasse utforinger, montere listverk, innredninger og trapper, og kunne delta i montering av prefabrikerte ventilasjonsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne dimensjonere stendere etter tabeller og bygge bærende og ikke-bærende innvendige veggkonstruksjoner av ulike typer materialer og utføre dette arbeidet i samsvar med krav til tetthet, brannvern, akustikk og varme- og lydisolering

1b	kunne legge isolasjonsmaterialer i ytterkonstruksjoner og kunne montere innvendig damp- eller luftsperre med klemte skjøter og tette avslutninger

1c	kunne legge isolasjonsmaterialer med tetteskikt av plater eller papp på konstruksjoner mellom oppvarmede rom

1d	kunne montere spikerslag for kledninger, faste innredninger og utstyr

1e	kunne rette opp vegger og himlinger med kontroll av retnings- og overflateavvik, montere himlingslekter, fore ned for himling på etaskjeskillere av betong eller lettbetong og montere plater og paneler

1f	kunne fore ut vinduer og dører med butt og innfelt skjøt av heltre, laminert tre eller finer

1g	kunne gjære og kope lister og montere tak- og gulvlister, som inntrukket listverk, innskutt listverk og som listverk utenpå veggkledningen

1h	kunne bygge våtrom, kjølerom og badstu ut fra krav til tekniske løsninger

1i	kunne fore på eller høvle ned bjelker for undergulv av gulvbord eller plater for fall til sluk, feste sluket og utføre gulvet etter gjeldende krav

1j	kunne lage overgang mellom gulv og vegg, sette opp underkledning for veggfliser og kledninger, lage hull for gjennomføringer og utføre nødvendig tetting


1k	kunne lage trapperom i henhold til krav til bredde på trappeløpet, bredde på trappa, ganglinje, fri høyde, rekkverk og håndlist

1l	kunne montere enkle prefabrikerte trapper

1m	kunne montere vanlige innredninger på kjøkken, bad og i garderobe

1n	kunne delta i montering av prefabrikerte ventilasjonsanlegg for småhus



2.11	Rehabilitering


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i rehabilitering med oppdatering av eldre bygninger til dagens krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne sette seg inn i hvilke bæresystemer som er benyttet og kunne dimensjonere, utbedre eller skifte bærende deler i vegger, tak og etasjeskillere

1b	kunne etterisolere, tette og utbedre eldre bygninger med hensyn til varmetap gjennom ytterkonstruksjoner, krav til U-verdi, lydisolering og brannvern etter tegninger og beskrivelse

1c	kunne rette opp og skifte komponenter og deler av bygninger, herunder vinduer, dører, yttertak, kledning og beslag og kunne foreta ombygging av tak, vegger og etasjeskillere

1d	kunne bygge nye rom med ny funksjon i eldre bygninger


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og respekt for tidligere generasjoners byggekultur.
De skal kunne utføre rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid på en måte som tar vare på byggeskikker og bygningsdetaljer og som fører videre håndverkstradisjonene i faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha god forståelse for den betydning eldre bygninger har for videreføring av felles kulturarv og historie og som dokumentasjon for ettertiden

2b	være orientert om stilutviklingen på bygninger i Norge, kjenne lokal byggeskikk og eldre konstruksjonsmetoder

2c	ha kjennskap til regler for vern og fredning av bygninger og vise respekt for de verdiene slike bygninger representerer

2d	kunne forklare hva som legges i begreper som vedlikehold, reparasjon, restaurering, rehabilitering og modernisering 


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om eldre byggematerialer og produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til de mest vanlig brukte eldre byggematerialene, som for eksempel typer av bygningsplater, papp, folier og isolasjons- og tettematerialer

3b	kunne vurdere gjenbruk av materialer og vurdere bruk av erstatningsmaterialer for asbest og andre produkter

3c	ha kjennskap til vanlige innvendige detaljer og profiler på eldre listverk, paneler og innvendige dører

3d	ha kjennskap til utvendige detaljer, dør- og vindustyper og utvendig kledning


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvilke konstruksjonsprinsipper som har vært brukt i eldre bygninger, og kunne vurdere tiltak for rehabilitering av bygningsdeler og konstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til hvilke bæresystemer som er benyttet i vegger, tak og etasjeskillere

4b	kunne rette opp og skifte komponenter og bygningsdeler, herunder vinduer, dører, yttertak, bærende deler, kledning og prefabrikerte beslag

4c	kunne bygge om tak, vegger og etasjeskillere

4d	kunne vurdere og planlegge etterisolering og tetting av eldre bygninger

4e	ha kunnskaper om varmetekniske egenskaper i materialer og konstruksjoner og kunne vurdere varmetap gjennom ytterkonstruksjoner

4f	kunne forklare endring i U-verdi som følge av endringer i konstruksjonene

4g	kunne vurdere og dimensjonere etter tabell for ombygging av tak, vegger og etasjeskillere

Mål 5
Lærlingene skal kjenne til hvordan byggskader oppstår, hvordan byggskader kan forebygges og utbedres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	ha kunnskaper om hvordan soppskader oppstår og utvikler seg og hvilke livsvilkår sopp krever

5b	kunne identifisere skader fra sopp, råte, skadeinsekter m.m., og kunne vurdere om sakkyndig bør kontaktes før utbedring

5c	kunne vurdere om bygningsdeler bør skiftes ut, og vite hvordan dette bør utføres


Mål 6
Lærlingene skal kunne planlegge rehabiliteringsarbeider slik at løsningene er tilpasset gjeldende krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne planlegge og bygge nye rom med andre funksjoner som for eksempel våtrom, kjøkken og boligrom i kjeller og på loft

6b	kunne forebygge framtidige skader ved valg av konstruksjoner og løsninger ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid

6c	kjenne til hvordan eldre bygninger skal etterisoleres, tettes og ventileres

6d	kjenne hvilke negative konsekvenser uheldige konstruksjonsløsninger kan gi

6e	vite hvordan gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene kan tilpasses byggeforskriftens krav



2.12	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 byggearbeidet organiseres og oppdragene fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1e	ha kjennskap til bedriftens plass og betydning i lokalsamfunnet

1f	være kjent med at internasjonale standarder og samarbeid med utenlandske bygnings-firmaer påvirker tømrerfaget

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

1i	kjenne til hvordan klager og pålegg om endringer skal håndteres

1j	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 ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne byggemøtenes funksjon og møterutinene på byggeplassen

2e	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve. 


Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift for tømrerfaget

Moduler
Innhold

Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Byggetillatelse, fagtegning, 			råbygg og utvendig arbeid
Kapittel 2.4 - 2.9


35%*
Modul 2: 	Innvendig arbeid 
Kapittel 2.10
Mål 1.

40%
Modul 3: 	Rehabilitering
Kapittel 2.11
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

20%**
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.12
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 - Helse, miljø og sikkerhet og kapittel 2.3 Verktøy, materialer og planlegging er ikke egnet for gjennomføring som egne moduler. Disse målene må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del.


Teoretiske kunnskaper inngår med:
*	ca. 1/9 av modul 1, som tilsvarer 70 timer.
	(Omfatter kap. 2.4, mål 1 og 2)
**	ca. 1/3 av modul 3, som tilsvarer 105 timer.
	(Omfatter kap. 2.11, mål 2, 3, 4, 5 og 6)


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.

