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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) tømrer.


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, 30. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Tømrerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner. Begrepet tømrer stammer fra den tiden de som skulle bygge hus, selv dro til skogs og hogg tømmeret, tilpasset det og reiste huset. Teknikker, konstruksjonsprinsipper, materialbruk og byggeskikk utviklet seg forskjellig i de ulike landsdelene ut fra naturgitte forutsetninger som materialtilgang og klima. 

I dag kan arbeidsoppgavene til en tømrer variere sterkt. Håndverksmessig oppføring av tradi-sjonelle trehus, rehabilitering av eldre bygninger, oppføring av elementhus og montering av lettvegger, dører, vinduer og bygningsinnredninger i betongbygninger er eksempler på dette.

Industriell trehusproduksjon har siden 1945 hatt betydelig utvikling. Arbeidsmetoder og prod-uksjonsopplegg skiller seg fra tradisjonell trehusbygging ved at en vesentlig del av arbeidet er overført fra byggeplass til fabrikk. Bearbeidingsgraden kan variere sterkt. Det er kapping av trelast til komponenter, sammensetning av komponenter til elementer og produksjon av komplette boligseksjoner.

Selv om hovedmaterialet tre i utgangspunktet er ressurs- og miljøvennlig, brukes også en rekke andre materialer og produkter i norsk byggeindustri. Bransjen påvirker miljøet gjennom materialene som brukes, produksjonsprosessene og sluttproduktene. Bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål er derfor viktig, og yrkesutøverne i bransjen har et spesielt ansvar for å bevare våre bygningsmiljøer. Rehabilitering og vedlikehold er viktig i denne sammenheng.

Videregående kurs I tømrer skal i tillegg til det rent faglige, utvikle positive holdninger og kunnskaper om moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassene og i samfunnet. Opplæringen legger vekt på å fremme bevisste holdninger til selvstendig vurderingsevne og fagstolthet. Samarbeide med utøvere i andre byggfag er en nødvendighet, samtidig som respekt for andres arbeide er et mål som må verdsettes høyt.

I videregående kurs I tømrer sluttføres opplæringen i stillasbygging slik at gjeldende forskrifter for dette er oppfylt.

Med svennebrev i tømrerfaget kan en ta mesterutdanning og starte eget firma.
1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I tømrer må søker normalt ha bestått grunnkurs byggfag. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I tømrer er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I tømrer 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

	kunne utføre arbeidet fagmessig, grundig og nøyaktig, kunne ta del i systematisk kvalitetssikring og holde god orden på arbeidsplassen

	kunne bruke materialer økonomisk

	forstå sammenhengen mellom ulike fagområder og bransjer i bygge- og anleggnæringen

	ha forståelse og respekt for de ulike fagenes egenart

	kunne bruke og ta vare på utstyr og hjelpemidler

	kjenne til de viktigste utviklingstrekkene i landets byggeskikk og fagets historie og egenart og kunne vurdere fagene i forhold til utviklingen internasjonalt

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

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

	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 kunnskap 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 en bevisst holdning  til miljø- og ressursspørsmål, og kunne utføre arbeidet med hensyn til natur og miljø

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne yte god service overfor kunder





2.2	Bransje- og verktøylære


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for fagets innhold, arbeidsoppgaver og utvikling.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive hovedtrekkene i tømrerfagets historie, nasjonale og lokale tradisjoner, og 	hvordan hustyper og konstrukjsoner har forandret seg gjennom tidene

1b	kjenne fagområdets krav til kompetanse og opplæringssystemer

1c	kjenne tømrerfagets hovedarbeidsområder og avgrensning mot andre fag

1d	ha respekt og forståelse for de verdiene som tidligere håndverkere har skapt, 

1e	kjenne til bestemmelser om vern av eldre bygninger 


Mål 2  
Elevene skal vise nøyaktighet og selvstendighet i arbeidet, kunne planlegge arbeidet og  ivareta rasjonell utførelse og framdrift. De skal kunne samarbeide med andre i bygge-prosessen. 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til gjeldende toleranseklasser

2b	kjenne faktorer som påvirker kvalitet, kostnad og framdrift av et byggeprosjekt (den 	enkelte arbeidstakers innsats, planlegging, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og -kontroll 	og egenkontroll)

2c	kunne drøfte betydningen av samarbeid med andre yrkesgrupper på byggeplassen
 
2d	kunne planlegge eget arbeid

2e	kunne sette opp enkel framdriftsplan for mindre byggeprosjekt med materialbestilling, 	arbeidsrekkefølge og nødvendig vernetiltak








Mål 3  
Elevene skal ha kunnskaper om fagets yrkesetikk og kunne drøfte den praktiske betydningen av dette for seg selv, bedriften og samfunnet.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drøfte betydningen av fagstolthet og betydningen av kvalitetsmessig utført arbeid

3b	kunne drøfte betydningen av holdninger og væremåte og kunne vise god framtreden, flid 	og orden

3c	kunne drøfte konsekvensen av uærlighet, svinn og tyveri på arbeidsplassen for den 	enkelte og bedriften

3d	kunne drøfte vilkår for gode og trygge arbeidsplasser i bransjen

3e	kunne drøfte konsekvenser av "svart arbeid" for den enkelte og samfunnet

3f	kunne drøfte hvilken betydning samarbeid mellom yrkesutøvere med ulike erfaringer og 	kulturell bakgrunn har for miljøet og utviklingen i fagene


Mål 4
Elevene skal kunne ta ansvar for seg selv og sine arbeidskamerater i forhold til et trygt og godt arbeidsmiljø, og kunne identifisere forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til ulykker og yrkesskader. De skal kjenne forskrift om internkontroll av arbeidsmiljøet. Elevene skal ha fullført teoretisk og praktisk opplæring i stillasbygging som tilfredsstiller kravene i stillasforskriftene.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for de vanligste årsakene til ulykker og helseskader i byggebransjen og 	kunne ivareta egen og andres sikkerhet i det daglige arbeidet

4b	kunne holde arbeidsplassen ryddig og oversiktlig

4c	ha gjennomgått teoretisk og praksisk opplæring i stillasbygging som tilfredsstiller 	kravene i stillasforskriftene

4d	kjenne viktige deler av lover og forskrifter som angår byggebransjen og kjenne arbeids-	givers og arbeidstakers ansvar, rettigheter og plikter

4e	kunne bruke aktuelt personlig verneutstyr og kunne bruke sikkerhetsutstyr på maskinelt 	verktøy etter gjeldende forskrifter



Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til hvordan deres egen produksjon kan påvirke miljøet.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til materialers og produkters innvirkning på miljøet og ressursforbruk ved 	framstilling, bruk og som avfall

5b	kjenne til at materialer og produkter kan påvirke innemiljøet i bygningenes levetid og det 	eksterne miljøet ved demontering eller riving

5c	kunne utnytte ressursene og sortere avfall


Mål 6
Elevene skal kunne søke kunnskaper i litteratur og oppslagsverk på fagområdet.

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne finne fram i byggdetaljblader, håndbøker og annen litteratur og kunne bruke disse

6b	kunne lese og holde orden på bruks- og montasjeanvisninger 


Mål 7
Elevene skal ha kjennskap til lover, forskrifter og standarder som gjelder for faget og kunne finne fram i disse.

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne hovedtrekkene i lover og forskrifter som gjelder utførelsen av byggearbeider

7b	kunne gjøre rede for de krav byggeforskriftene setter til bygningers tilgjengelighet for 	funksjonshemmede
 
7c	kunne finne fram i gjeldende standarder som har betydning for faget










Mål 8
Elevene skal kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy. De skal kunne bruke, foreta daglig vedlikehold på og kjenne sikkerhetsregler for hjelpemidler, maskinelt verktøy og utstyr.

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kjenne bruksområder for og ha øvelse i bruk av forskjellige håndverktøy 

8b	kunne lage låsbar verktøykasse for håndverktøy

8c	ha øvelse i å slipe eggverktøy som høveltann, hoggjern og øks

8d	kjenne til betydningen av vedlikehold av eget verktøy

8e	kunne ta vare på og behandle eget og andres verktøy 



2.3	Byggeteknikk og bygningsfysikk					


Mål 1
Elevene skal kjenne trevirkets oppbygging og egenskaper.

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gjøre rede for trevirkets oppbygging og egenskaper som byggemateriale

1b	kunne gjøre rede for krymping og svelling av  trevirket

1c	kunne gjøre rede for likheter og forskjeller mellom furu og gran

1d	kunne gjøre rede for trevirket som byggemateriale ut fra energi-, miljø- og ressurshensyn 

1e	kjenne trevirkets varmetekniske og branntekniske egenskaper

1f	kjenne trevirkets styrkeegenskaper og kunne ta hensyn til trevirkets styrker og svakheter 	i bygningskonstruksjoner







Mål 2
Elevene skal ha god oversikt over de forskjellige grupper av trelast.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for skurlast, justert skurlast, høvellast og videreforedlet trelast og 	hvilke dimensjoner disse leveres i

2b	kjenne fasthetsklassene og kvalitetskravene til trelast i gjeldende standard

2c	kjenne bruksområder for impregnert trelast, klasseinndelingen av disse og kunne vurdere 	bruk ut fra miljøhensyn


Mål 3
Elevene skal kunne bruke og behandle materialer og produkter som brukes i tømrerfaget riktig.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om fuge- og tettematerialer
 
3b	kjenne vanlige typer isolasjonsmaterialer og -produkter

3c	kjenne egenskaper og bruksområder for vanlige trebaserte produkter som spon-, 	kryssfiner- og trefiberplater, panelplater og parketter, og for andre produkter som 	gipsplater, dører, vinduer, beslag av plast eller metall og materialer til vind-, luft- og 	damptetting

3d	ha kunnskaper om mottak og oppbevaring av materialer på byggeplassen og hvilke 	konsekvenser feil behandling medfører


Mål 4
Elevene skal ha kjennskap til og kunne bruke mekaniske og kjemiske festemidler.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne de vanlige stift- og spikertypene og vanlige brukte dimensjoner

4b	kjenne til bruk av mutterskruer, franske treskruer, tømmerforbindere, beslag og båndjern

4c	kunne bruke festemidler for mur og betong

4d	kunne bruke de vanligste typer lim

Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om de laster, krefter og spenninger som oppstår i bygnings-konstruksjoner. 

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om belastninger fra vind og snølast som kan påvirke bygningene og kunne 	foreta avstivning og forankring dimensjonert etter tabeller

5b	kjenne til hvordan laster fører til trykk-, strekk- og bøyningsspenninger

5c	kjenne til begrepene styrke, stivhet og knekking

5d	kunne dimensjonere bærende konstruksjoner i mindre bygg ut fra tabeller og ha 	kunnskaper om egenlast, nyttelast og naturlast


Mål 6
Elevene skal kjenne til hvilke klimapåkjenninger bygningskroppen utsettes for og kjenne oppbygging og funksjon for de ulike sjiktene. 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for prinsippene for to-trinns tetting, lufttetting, vindtetting, damp-	tetting, luftet kledning og kaldtakkonstruksjon

6b	kjenne til beregning av U-verdi og kunne hente U-verdier fra tabeller

6c	ha kunnskaper om de varmetekniske egenskapene til materialer og konstruksjoner og ha 	kjennskap til hvordan varmetap skjer gjennom ytterkonstruksjoner påvirket av arealer, 	U-verdi, temperaturforskjeller og tid

6d	kjenne prinsippene for riktig varmeisolering og kunne utføre slikt arbeid

6e	kjenne problemene med kuldebroer og kondensering på kalde flater

6f	kjenne til muligheter for å omfordele varmeisolering

6g	ha kunnskaper om materialfuktighet og luftfuktighet, og kjenne begrepene absolutt og 	relativ fuktighet

6h	kjenne vanlige fuktskader




2.4	Råbygg og utvendig arbeid				


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om ulike typer etasjeskillere, hvordan disse bygges opp og kunne velge materialer og bygge etasjeskillere. 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne navn på bjelkelagets ulike deler

1b	kunne utføre høyde- og diagonalkontroll på murkrona og ha kunnskaper om akseptable 	avvik

1c	kunne utføre forankring av grunnmursvill og trebjelkelag, og ha kunnskaper om foran-	kringsmetoder ut fra vindlaster på det stedet hvor konstruksjonen bygges

1d	kunne utføre oppretting av trebjelkelag ved bruk av niveleringskikkert, vater og rettholdt 	og kjenne til konsekvensene av dårlig oppretting

1e	kunne bygge ulike typer bjelkelagskonstruksjoner og foreta dimensjonering ved hjelp av 	tabeller

1f	kunne foreta skjøting av bjelker og kunne legge opplegg på skjult ståldrager

1g	kjenne til reglene for hulltaking og utsparing i golvbjelker

1h	kunne utføre utveksling for trapp

1i	kunne legge bærende undergolv av plater og av forskalingsbord

1j	kunne legge undergolv slik at knirk i etasjeskilleren ikke oppstår

1k	kunne oppbyggingen av tilfarergolv på betong eller lettbetong

1l	kunne utføre forskjellige typer stubbloft

1m	kunne finne fram til konstruksjoner som tilfredsstiller byggeforskriftens krav til U-verdi


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om ulike typer veggkonstruksjoner, hvordan disse bygges opp og kunne velge materialer og bygge vegger.
 
Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne navnene på de ulike delene i en bindingsverkskonstruksjon
2b	kunne bestemme dimensjoner for stendere i bærende og ikke bærende vegger og beregne 	overdekning for dører og vinduer i bærende konstruksjoner ved hjelp av tabeller

2c	kunne utføre forankring og vindavstivning av yttervegger med plater, bord og skråbånd

2d	kunne foreta utforing for isolering og kledning av betong-, lettbetong- og murvegger

2e	kunne montere vindsperrer av papp og plater og kunne forklare betydningen av utvendig 	vindtetting i veggkonstruksjoner

2f	kunne montere de vanligste utvendige kledningstyper, og kunne foreta inndeling og 	avslutninger mot vinduer, gesimser og hjørner

2g	ha kunnskaper om oppbygging av utvendig kledning, lufting og valg av spikertype og 	spikerplassering

2h	kunne finne fram til konstruksjoner som tilfredsstiller byggeforskriftens krav til U-verdi

2i	kunne bygge veggelementer


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om ulike takkonstruksjoners oppbygging og virkemåte og kjenne de vanlige takformene og kunne velge materialer og bygge tak.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bygge vanlige takkonstruksjoner som pulttak og saltak

3b	på bakgrunn av taktekkingsmaterialet, helningsvinkelen og snøbelastningen for det 	aktuelle sted og ved hjelp av tabeller kunne dimensjonere, merke og kappe taksperrer for 	pulttak og saltak

3c	kunne lage sperrebind på byggeplassen for spenn inntil 6 meter

3d	kunne montere fabrikkframstilte takstoler med avstiving og forankring av 	takkonstruksjonen

3e	kunne lage utvekslinger inntil 1.2 meter i takkonstruksjoner for piper og takvinduer

3f	kunne velge materialer og montere forenklet og bærende undertak

3g	kunne velge taktekkingsmaterialer ut fra takvinkel og kunne beregne lekteavstand for 	takstein og takplater i henhold til monteringsanvisning fra produsenten

3h	kunne utføre tetting ved gjennomføring av røykpipe og luftekanaler

3i	kjenne prinsippene for og kunne bygge kaldt-takkonstruksjon
3j	kunne utføre avslutninger i takkonstruksjonen

3k	kunne forberede for montering av innvendig dampsperre ved innvendig bærevegg og 	drager

3l	kunne finne fram til konstruksjoner som tilfredsstiller byggeforskriftens krav til U-verdi


Mål 4
Elevene skal kunne prinsippene for og kunne foreta innsetting, isolering og tetting av vinduer og dører.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne de forskjellige vindus- og dørtyper, fagbetegnelsene på de enkelte delene og 	benevnelser på slagretning

4b	kjenne forskjellen på modulmål, åpningsmål og tilvirkingsmål for dører og vinduer

4c	kunne montere og justere vinduer og dører i yttervegger, tak og innvendige vegger

4d	kunne montere vinduer og dører i betong-, lettbetong- og murvegger

4e	kunne utføre fugetetting av dør og vindu i yttervegg

4f	kunne montere utvendig belistning og beslag

4g	kunne finne fram til vinduer og dører som tilfredsstiller byggeforskriftens krav til U-verdi


Mål 5
Elevene skal ha øvelse i å utføre utvendige trekonstruksjoner nøyaktig og pent.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne bruksområder for impregnert trelast til utvendige trekonstruksjoner

5b	ved hjelp av tabeller kunne dimensjonere understøttete eller utkragete balkongbjelker

5c	kunne bygge enkle utvendige trapper, repos foran inngangsparti, terrasser og balkonger 	med forskjellige typer golv

5d	kjenne forskriftens krav til rekkverk og ramper for funksjonshemmede




2.5	Innvendig arbeid							


Mål 1
Elevene skal kunne utføre en fag- og forskriftsmessig varmeisolering og tetting av ulike bygningsdeler.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne montere isolasjonsmaterialer i ytterkonstruksjoner og i konstruksjoner mellom 	oppvarmede rom

1b	kunne finne fram til byggeforskriftenes krav til U-verdier for ytterkonstruksjoner og 	velge isolasjonstykkelser og konstruksjonsløsninger som tilfredstiller kravene

1c	på isolerte ytterkonstruksjoner kunne montere innvendig dampsperre med klemte skjøter 	og tette avslutninger

1d	forstå betydningen av og kunne montere tettesjikt av plater eller papp på begge sider av 	isolerte konstruksjoner mellom oppvarmede rom


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til hvilke skader byggfuktighet og manglende kondisjonering/ akklimatisering kan føre til, og kjenne til hvordan slike skader kan unngås.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til ulike former for byggfuktighet og kunne utføre måling av fuktighets-innhold i 	luft og trematerialer

2b	kunne gjennomføre tiltak for uttørking og fjerning av byggfuktighet og kjenne normale 	klimakrav for innvendige arbeider

2c	kunne kondisjonere/akklimatisere byggematerialer og byggevarer før montering

2d	kunne utføre måling av fuktighetsinnhold i luft, betong, lettbetong og trematerialer og 	iverksette tiltak for uttørking og fjerning av byggfuktighet


Mål 3
Elevene skal kunne bygge innvendige vegger.

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bestemme dimensjoner for stendere i bærende og ikkebærende vegger
3b	kunne utføre veggkonstruksjoner med stendere av trelast og tynnplateprofiler

3c	kunne montere spikerslag for faste innredninger og utstyr


Mål 4
Elevene skal ha nødvendige kunnskaper om materialer og monteringsmetoder med toleransekrav og kunne utføre vegg- og himlingskledninger på en fagmessig måte.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne krav som stilles til materialer og til toleranser for retnings- og overflateavvik og 	kunne kontrollere disse

4b	kunne rette opp vegger og himlinger og montere himlingslekter

4c	kunne fore ned for himling på etasjeskiller av betong eller lettbetong

4d	kunne montere plater og paneler på vegger og i himlinger

4e	kjenne til spesielle himlingssystemer


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om forskjellige typer tregolv eller trebaserte golv og kunne legge golv.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne foreta oppretting av golvbjelker

5b	kunne legge tilfarere med nødvendig oppklossing og oppretting

5c	kjenne til metoder for tørking av golvbord på byggeplass

5d	kunne legge selvbærende golv av golvbord, parkett eller plater

5e	kunne legge flytende golv av parkett eller golvbord på betong, undergolv av plater, bord 	eller faste isolasjonsprodukter








Mål 6
Elevene skal kunne montere listverk og utforinger.

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne de vanligste typene tak-, golv- og karmlister og kunne montere listverket i 	ubehandlet og behandlet utførelse

6b	kunne gjære og kope lister

6c	kunne montere tak- og golvlister som inntrukket listverk, som innskutt listverk og som 	listverk utenpå veggkledningen

6d	kunne fore ut vinduer og dører med butt og innfelt skjøt av heltre, laminert tre eller finér

6e	kunne montere avslutningslister på vegger og vaskelister på dørterskler


Mål 7
Elevene skal ha kunnskaper om trapperom og trapper, og kunne dimensjonere utveksling og ferdigstille trapperom.

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til byggeforskriftens krav til bredde på trappeløpet, bredde på trappa, ganglinje, fri	høgde og krav til rekkverk og håndlist

7b	kjenne til regler og begreper for trapper i henhold til gjeldende standard

7c	kunne kle utsparing og ferdigstille trapperommet


Mål 8
Elevene skal kunne bygge våtrom fag- og forskriftsmessig.

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kjenne til fuktvariasjoner som er i våtrom og kunne velge materialer og løsninger som 	tåler slike påkjenninger

8b	kjenne til forskriftenes krav til golv i våtrom

8c	kunne lage fall til sluk for undergolv av golvbord eller plater

8d	kunne utføre innfesting av sluk

8e	kunne utføre overgang mellom golv og vegg

8f	kunne plassere spikerslag for feste av utstyr

8g	kunne utføre underkledning for veggfliser og kledning med fuktbestandige plater og 	baderomspaneler

8h	kunne lage hull for gjennomføringer og utføre nødvendig tetting

8i	kunne orientere seg om spesielle løsninger for funksjonshemmede


Mål 9
Elevene skal kunne gjøre rede for ventilasjonens betydning for bygningers bruksegen-skaper, personlig velvære, god helse og for å hindre byggskader.

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kjenne til de vanligste forurensningskildene som er i en bolig, og kunne tilpasse 	ventilasjonen til dette

9b	kjenne til naturlig avtrekk, mekanisk og balansert ventilasjon, og byggeforskriftenes krav

9c	kunne ta hull og plassere friskluftsventiler

9d	kunne bygge opp ventilasjonskasse og ventilasjonshatt i tre eller trebaserte materialer


Mål 10
Elevene skal kjenne generell lydteori og kunne utføre lydisolerende konstruksjoner som ivaretar byggeforskriftens krav og som gir et tilfredsstillende lydmiljø.

Hovedmomenter
Elevene skal

10a	kjenne til hvordan lyd oppstår og være orientert om målemetodene for luftlyd, trinnlyd 	og akustikk

10b	kjenne til hovedprinsippene ved materialers og konstruksjoners egenskaper for 	absorbering, refleksjon og stråling av lyd

10c	kjenne til lydoverføringer i massive bygningsdeler og lette adskilte konstruksjoner

10d	kjenne til byggeforskriftens krav til trinn- og luftlydisolering for aktuelle konstruksjoner

10e	kunne bygge opp horisontal og vertikal lydskillekonstruksjon mellom boenheter etter 	byggeforskriftens krav

10f	kjenne til utendørs støykilder og støy som oppstår i rør og kanaler


Mål 11
Elevene skal ha kunnskaper om brannforskriftenes krav og kunne utføre byggearbeider som sikrer mennesker og verdier mot brann.

Hovedmomenter
Elevene skal

11a	kjenne til de vanligste årsakene til brann og hvordan brann oppstår og utvikler seg

11b	kjenne byggeforskriftens krav til varslings- og slokkeutstyr og ulike krav til 	rømningsveier

11c	kjenne til materialenes og konstruksjonenes viktigste egenskaper mot brann og 	betydningen av riktig bruk av materialer og løsninger

11d	kjenne til byggeforskriftens betegnelser for brannklassifisering av materialer, 	bygningsdeler, kledninger og overflater

11e	kunne finne fram i byggeforskriftenes krav om brannseksjonering og branncelleinndeling

11f	kjenne til brannklassifiserte dører og vinduer samt montering og tetting av disse

11g	kjenne byggeforskriftens krav til avstand mellom bygninger

11h	kjenne til riktig plassering av ovn, røykløp og feieluke

11i	kunne bygge skillevegg og bjelkelagskonstruksjoner etter forskriftenes brannklassi-	fisering for konstruksjoner i brennbare materialer



2.6	Tegning						
 

Mål 1
Elevene skal være orientert om innholdet i og formålet med faget tegning for tømrere. 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til den store betydningen gode byggetegninger har for byggearbeidets 	kvalitet og for framdriften og samarbeidet mellom yrkesgruppene på byggeplassen

1b	være orientert om den praktiske betydningen av tømrerens personlige ferdigheter og 	kunnskaper i yrkestegning
Mål 2
Elevene skal kjenne til de grunnleggende tegnemetodene og kunne løse praktiske tegneoppgaver.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre blyanttegninger ved hjelp av enkelt tegneutstyr og ha øvelse i bruk av 	tegnemaskin

2b	kunne tegne i ulike målestokker

2c	kunne utføre enkle konstruksjonstegninger av rette linjer, sirkler, buer, vinkler, trekanter 	og mangekanter

2d	kunne bruke Pytagoras` og de trigonometriske funksjonene til å bestemme og konstruere 	sider og vinkler i trekanter

2e	kjenne til prinsippene for rettvinklet parallellprojeksjon og bruk av dette ved framstilling 	av byggetegninger

2f	kunne tegne enkle figurer i grunnriss, oppriss og sideriss og ha kjennskap til konstruksjon 	av snittflater, linjer med sann lengde og hellingsvinkel og skjæringslinjer mellom flater 

2g	kunne lage enkle skisser av bygningsdetaljer ved frihåndstegning, ved bruk av tegneutstyr 	og ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi


Mål 3
Elevene skal kjenne de vanligste tegnereglene i gjeldende standard, kunne utføre enkle tegninger i tråd med standardiserte tegneregler og forstå innholdet i byggetegninger. 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til standardiserte formater for tegnepapir

3b	kunne inndeling og bruk av tegnearket i figurfelt, tekstfelt og tittelfelt, og kunne lage og 	fylle ut et tittelfelt

3c	kjenne til de vanligste standardiserte reglene for målsetting, måleenheter og målsettings-	systemer og kunne målsette byggetegninger for eget arbeid
 
3d	kjenne til at modulsystemer blir brukt ved planlegging og produksjon av bygninger

3e	kunne utføre teksting av arbeidstegninger

3f	kunne markere ulike snittforløp på byggetegninger og kunne tegne opp snittfigurene

3g	kjenne til betydningen av tegnsymboler for byggematerialer, utstyr, fast innredning og 	møbler


Mål 4
Elevene skal kunne lese og forstå byggetegninger og byggebeskrivelser. De skal kjenne til bruk av dataassistert konstruksjon for produksjon av tegninger med material- og kapplister.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lese byggetegninger, skjemaer og beskrivelser for tømrerarbeider 

4b	være orientert om metoder for målsetting av byggetegninger og kunne kontrollere 	målsettingen i et tegningssett

4c	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom plan-, snitt- og fasadetegninger

4d	kunne bruke tegninger, skjemaer og beskrivelser som grunnlag for planlegging og 	utførelse av arbeidet


Mål 5
Elevene skal kunne utarbeide arbeidstegninger og skisser av bygningsdeler og bygnings-detaljer og kunne bruke slike som hjelpemiddel for planlegging og utførelse av eget arbeid.

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til hvilke opplysninger tømreren trenger for å utføre oppdraget

5b	ha noe trening i å tegne ulike bygningsdeler og bygningsdetaljer i grunnriss, oppriss, 	sideriss og snitt

5c	kunne lage fagtegninger av bærekonstruksjoner og utsnitt av komplette bygningsdeler 	med isolasjon, tettesjikt, kledning, spikerslag m.m.

5d	kunne lage byggeteknisk riktige og entydige fagtegninger

5e	kunne gjøre seg forstått ved hjelp av enkle skisser i faglige diskusjoner om ulike tekniske 	løsninger 






Mål 6
Elevene skal på bakgrunn av byggetegninger og byggebeskrivelse kunne lage fagtegninger av etasjeskillere. 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne tegne forenklet bjelkelagsplan og del av bjelkelagsplan for vanlige bolighus

6b	kunne lage detaljtegninger som viser tekniske løsninger for bjelkelag og for komplette 	etasjeskillere

6c	kjenne til hvordan størrelsen på utsparinger for de mest brukte trappetypene fastsettes og 	kunne tegne grunnriss av trappeutvekslinger i bjelkelag og prinsippskisse for vertikalsnitt 	gjennom rettløpstrapper med og uten repos

6d	kunne lage arbeidstegninger som viser utførelse og konstruksjonsdetaljer for vanlige 	typer balkonger i tre

6e	kunne lage detaljtegninger som viser utførelse av våtromsgolv og overgang til vegg

6f	ha noe trening i å lage tegninger som viser detaljløsninger for etasjeskillere mellom 	boenheter der det stilles krav til lydisolering og brannmotstand


Mål 7
På bakgrunn av byggetegninger og byggebeskrivelse skal elevene kunne utføre fagteg-ninger av innvendige og utvendige vegger i bindingsverk. Elevene skal kunne tegne detaljer som viser innsetting og montering av vinduer og dører.

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne tegne stenderplaner, oppriss og snittegninger av utvendige og innvendige 	bindingsverksvegger

7b	kunne utføre detaljtegninger som viser konstruksjonsløsninger for bindingsverk og for 	komplette veggkonstruksjoner

7c	kunne lage tegninger som viser innsetting, fugetettig, utforing og belistning av vinduer 	og dører i vegger av bindingsverk, betong og murverk

7d	ha noe trening i å lage tegninger som viser vanlige detaljløsninger for skillevegger 	mellom boenheter der det stilles krav til lydisolering og brannmotstand

7e	ha kjennskap til hvordan arbeidstegninger for egen produksjon av veggelementer lages



Mål 8
På bakgrunn av byggetegninger og byggebeskrivelse skal elevene kunne utføre fagtegninger av pulttaks- og saltakskonstruksjoner. 

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne tegne forenklet takplan, deler av takplaner, sperreplaner og snittegninger av hele 	saltaks- og pulttakskonstruksjoner

8b	kunne lage arbeidstegninger i parallellprojeksjon som viser deler av takkonstruksjonen i 	saltak og pulttak, og kunne bruke dette til merking og kapping av konstruksjonsdelene i 	takverket

8c	kunne lage detaljtegninger som viser konstruksjonsløsninger for komplette takkonstruk-	sjoner med kaldt loft og over oppvarmede rom

8d	kunne utføre tegninger som viser tettingsdetaljer ved gjennomføring av røykpiper og 	ventilasjonshatter over tak

8e	kunne lage detaljtegninger som viser eksempler på takkonstruksjon med overgang til 	yttervegg i mindre bolighus der avstanden til andre hus er mindre enn 8 m


Mål 9
Elevene skal på bakgrunn av byggetegninger, byggebeskrivelse og egne fagtegninger kunne foreta utregning av lengder, høyder, vinkler, areal og volum.

Hovedmomenter
Elevene skal 

9a	kunne regne ut lengder for bjelker, stikkbjelker, vekslebjelker, kjemslinger, spikerslag, 	stendere og søyler i bjelker og vegger

9b	kunne regne ut lengder og vinkler for taksperrer og andre deler av takkonstruksjonen i 	pulttak og saltak 

9c	kunne regne ut og sette opp kappliste for en yttervegg og for en avgrenset del av et 	bjelkelag og et takverk 










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 terminkarakterer. 

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 tømrer

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



Studieretningsfag


Bransje- og verktøylære
112
3
Byggeteknikk og bygningsfysikk
112
3
Råbygg og utvendig arbeid
262
7
Innvendig arbeid
300
8
Tegning
150
4



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 tømrer

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Bransje- og verktøylære
Modul 1:	Alle mål i faget.
112
3
Byggeteknikk og bygningsfysikk
Modul 2:	Alle mål i faget.
112
3
Råbygg og utvendig 
Modul 3:	Mål 1, 2 og 3.
187
5
arbeid
Modul 4:	Mål 4 og 5.
75
2
Innvendig arbeid
Modul 5:	Mål 1, 2, 3 og 4.
112
3

Modul 6:	Mål 5, 6 og 7.
75
2

Modul 7:	Mål 8, 9, 10 og 11.
112
3
Tegning
Modul 8:	Alle mål i faget.
150
4

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 organsierte 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 tømrer.


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.	Eksamensform på videregående kurs I tømrer:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der flere studie-			retningsfag 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 de felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


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

