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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 tunnel- og fjellarbeidsfaget.


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, 8. februar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Norge hører med til de store nasjoner når det gjelder underjordsdrift. Fra 1960 til 1980 drev vi ti ganger så mange meter tunnel pr. innbygger som neste nasjon. Vannkraftutbygging med omfattende tunelldriving har gitt oss allsidige kunnskaper om tunnelteknikk. Vår kompetanse er i dag kjent over hele verden.

Fra et natur-, miljø- og ressurshensyn er det viktig å begrense inngrepene over jord. Derfor har fjellrom i stadig større utstrekning blitt tatt i bruk. Her kan nevnes kraftanlegg, veitunneler, idretts- og parkeringshaller, transportanlegg for gass og olje o.l. som er plassert under jorden. Fjellhallen på Gjøvik, som er verdens største frittstående hall, har vakt oppsikt og anerkjennelse over hele verden. 

Utviklingen av bergmekanikk og -utstyr de siste 20 årene har ført til at det stadig stilles større krav til de som utfører arbeidet. Tunnell- og fjellarbeideren må være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med brukerens behov, samfunnets prioriteringer og gjeldene lover og regler. Arbeidet må også utføres slik at skader på det indre og ytre miljø forebygges.

Tunell- og fjellarbeideren har sitt arbeide på åpne anlegg eller i arbeid under jord. Arbeidet omfatter planlegging og sikring av sprengingsarbeid, sprenging av fjell og steinmasser, opp-lasting og transport. Hensynet til sikkerhet er viktig i alt tunell- og fjellarbeid. Fagarbeidere vil i de fleste tilfeller tilfredstille kravene for å oppnå sprengingssertifikat klasse A.

Anleggsbransjen består av store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver. Arbeidsutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner.

Selv om anleggsbransjen har utviklet seg til å bli en bransje hvor mye av arbeidet utføres ved hjelp av moderne maskiner og teknikker, vil det fortsatt være en del fysisk krevende oppgaver innen faget. Det er derfor viktig å bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger for å redusere faren for slitasjeskader. Arbeid som boring med håndholdte boremaskiner og fjellrensk krever god fysikk og helse. Tunell og fjellarbeidsfaget er variert, siden fagarbeideren stadig får delta i arbeid på nye anlegg og byggeplasser. Arbeidet utføres ofte i lag. Dette stiller krav til samarbeidsevne.

Fagområdet ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1977.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i tunnel- og fjellarbeidsfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I anlegg og bergverk 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 tunell- og fjellarbeidsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i tunnel- og fjellarbeidsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	tunnel- og fjellarbeider.
Fagbetegnelse:	tunnel- og fjellarbeidsfaget.

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 tunnel- og fjellarbeidsfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr tilpasset arbeids-oppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne skille ut råvarer til ulike bruksområder, og kunne bruke materialer riktig og økonomisk

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	ha forståelse og respekt for de ulike anleggsfagenes egenart og kunne samarbeide på tvers av faggrenser

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger og samtidig vise respekt for andres synspunkter, uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn, relegion og politiske holdninger

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet og helse under arbeidet og kunne bruke riktig verneutstyr 

	ha bevisst holdning til og kunnskaper om miljø- og ressursspørsmål og kunne ta hensyn til natur og miljø i arbeidet

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, kunne delta i kvalitetssikring av arbeidet og kunne holde god orden på arbeidsplassen

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	ha utviklet sine skapende evner

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne yte god sevice overfor kunder

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

	kjenne de viktigste utviklingstrekkene innen anleggsvirksomheten i Norge og internasjonalt og vite hvilken betydning virksomheten har hatt for landet vårt

2.2	Boring


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge egnet boreutstyr og kunne foreta ulike typer boring over jord. De skal kunne utføre boringen på en måte som forebygger skader på personer og omgivelser, og kunne foreta mindre reparasjoner og daglig vedlikehold av boreutstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beregne og utføre tomteboring, pallboring og grøfteboring

1b	kunne bore for presplitting og kontursprenging

1c	kunne velge egnet utstyr til boringen

1d	kunne utføre boringen etter borplan og kunne utvise stor nøyaktighet i boringen

1e	kunne vurdere utslagsrettningen i forhold til omgivelser og lagdeling i fjellet

1f	kunne bruke hydrauliske pallborerigger

1g	kunne bruke håndholdte boremaskiner, kompressorer og slipeutstyr

1h	vite hvilke helsemessige skader som kan oppstå ved bruk av rigger, bormaskiner og slipeutstyr og kunne ta hensyn til dette i arbeidet

1i	kunne foreta daglig vedlikehold og mindre reparasjoner av aktuelt utstyr

1j	være oppmerksom på de faremomenter som arbeidet kan medføre og kunne forebygge skade på mennesker og omgivelser


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre ulike former for boring under jord på en måte som ivaretar hensynet til helse og sikkerhet

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

2a	kunne lage borplaner og sprengningsplaner og kunne bore en tunnelsalve

2b	kunne utføre strossing

2c	kunne lage kutter (salveåpning)

2d	kunne bruke elektisk-hydrauliske tunnelborerigger

2e	kunne bruke pallboremaskiner og knematere

2f	kunne bruke slipeutstyr

2g	kunne utføre daglig vedlikehold og mindre reparasjoner på boremaskiner

2h	kjenne til hvilke helseskader som kan oppstå ved bruk av boreutstyr, og kunne ta hensyn til de faremomentene som arbeid under jord medfører



2.3	Lading og sprenging


Mål 1
Lærlingene skal kunne lade og sprenge salver over og under jord på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer, utstyr eller omgivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lade og sprenge etter bore- og sprengingsplaner

1b	kunne velge ut korrekt type sprengstoff

1c	kunne beregne forbruk av sprengstoff og tennmidler med ulike tennsystemer for ulike bergarter

1d	kunne bruke vanlige tennmidler som svartkruttlunte, nonell og elektriske tennere

1e	kunne forklare hvilke tennere som er beregnet på bruk over jord og under jord

1f	kunne retningsstyre en salve

1g	kunne bruke overtrykksladeapparat

1h	kunne velge ut og bruke de vanligste typene tennapparater for elektriske tennere

1i	ved bruk av elektriske tennere kunne foreta feilsøking med egnet måleinstrument

1j	kunne bruke og behandle de vanligste sivile sprengstoffene etter forskriftene

1k	kunne behandle forsagere på en korrekt måte

1l	kunne avpasse salvestørrelsen til de stedlige omgivelsene slik at unødig skade unngås

1m	kunne utføre presplitting og kontursprenging

2.4	Dekking og varsling av salver


Mål 1
Lærlingene skal kunne dekke en salve i henhold til regler og krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere behov for dekning, aktuell dekningsmetode og kunne utføre dekningsarbeidet

1b	kjenne reglene for bruk av wirenett og elektiske tennere

1c	kjenne reglene for bruk av tung dekning og detonasjonslunte

1d	kunne dekke en salve med tungt dekningsmateriale ved hjelp av gravemaskin eller hjullaster

1e	kjenne til krav som settes til løfteredskaper og kunne ta hensyn til faremomenter ved løfting av tungt dekningsmateriale


Mål 2
Lærlingene skal kunne foreta varsling før salven avfyres og vite når varsling er påkrevd
 
Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	forstå nødvendigheten av varsling

2b	kunne vurdere når varsling er nødvendig og hvem som skal varsles

2c	kunne rutinene for varsling før og etter sprengning

2d	kunne bruke visuelle og mekaniske hjelpemider ved varsling













2.5	Beregning av rystelser


Mål 1
Lærlingene skal kunne beregne og forebygge rystelser som kan oppstå ved sprengningsarbeid over og under jord

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	med bakgrunn i oppsatte bore- og sprengingsplaner kunne beregne rystelser som kan oppstå, og kunne sette i verk forebyggende tiltak

1b	kunne gjøre rede for problemer med rystelser i grunnen og vite hvordan disse kan reduseres

1c	ved hjelp av formler og tabeller kunne beregne sprengstoff og tennmidler som gir minst mulig rystelser

1d	vite hvilken type fjellgrunn som gir generende rystelser på relativt lang avstand

1e	vite hvilke typer sprengstoff som normalt gir kraftige rystelser

1f	kunne beregne ladningsmengde per tennerintervall

1g	kunne ta hensyn til luftstøt og sugevirkning som sprengningen forårsaker

1h	kunne bruke vanlige måleinstrumenter for registrering av rystelser

1i	kunne besiktige eiendommer med kartlegging av eksisterende skader samt kunne foreta etterkontroll ved arbeidets avslutning



2.6	Sikringsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i arbeid med rensk etter ulike renskemetoder og kjenne til de faremomenter som er forbundet med dette arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere hvilken type rensk som kan være aktuell

1b	kjenne sikkerhetmessige konsekvenser av god rensk

1c	kunne planlegge rensken slik at de ikke setter seg selv eller andre i fare

1d	kunne bruke renskespett og delta i rensk fra røys eller korg

1e	kunne delta i arbeid med spettrensk, kilrensk og klinkrensk

1f	kunne delta i rensk med de mekaniske hjelpemidlene som finnes på arbeidsplassen

1g	kunne foreta spylrensk som avdekker fjellet og letter vurderingen av sikring

1h	kjenne begrepene ukerensk, månedsrensk, sluttrensk og vedlikeholdsrensk


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre nødvendig sikring av fjell ved vegskjæringer o.l. mot problemer som is, vann og løst fjell

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne fjerne løse stener eller blokker som kan utgjøre en fare for sikkerheten

2b	kunne bruke ulike typer bolter til sikring av arbeidsplassen mot ras og ulykker

2c	kunne vurdere hvilken type sikring som kan være aktuell

2d	kunne vurdere når bolting er nødvendig

2e	kunne vurdere boltetype ut fra bergtekniske forhold

2f	kunne utføre spredt bolting, systematisk bolting og forbolting

2g	kunne sikre egen arbeidssituasjon

2h	kunne utføre permanent sikring av fjellet

2i	kunne bruke de vanligste typer fjellsikringsbolter, fjellbånd og nett og kunne kombinere bruken av disse

2j	kunne betjene håndholdte boremaskiner, borerigg, bolterigg og annet utstyr for boring av boltehull 

2k	kunne delta i utarbeiding av prosedyrer, metoder og arbeidsinstrukser for bolting

2l	kunne delta i utarbeiding av prøve-, kontroll- og inspeksjonsprogrammer i samsvar med kvalitetsplanen



Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre enkelt forskalingarbeid som del av sikringsarbeidet på anlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne forskalingens hovedfunksjoner ved oppbygging av buer, forstøtningsmurer og andre sikringsarbeider i betong

3b	kunne velge formmaterialer ut fra krav til utseende, overflatestruktur og påkjenning 

3c	kunne planlegge forskalingsarbeidet ut fra formtegninger

3d	kunne sette opp salinger for forskalingsarbeider

3e	kunne betjene og vedlikeholde forskalingsverktøyet

3f	kunne delta i arbeid med tradisjonell veggforskaling, søyleforskaling og dekkeforskaling av trevirke

3g	kunne etterbehandle og smøre støpeformer


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre enkelt armeringsarbeid som del av sikringsarbeidet på anlegget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	vite hvordan armeringen virker sammen med betongen ved støping av forstøtningsmurer og andre sikringstiltak

4b	kunne plassere armeringen etter oppsatte tegninger

4c	kunne armere enkle fundamenter, vegger og dekker

4d	kunne bruke hjelpemateriell som armeringsstoler, hester, bøyler, monteringsjern, tråd og stift

4e	kunne delta i armeringsarbeid med kamstål og armeringsnett

4f	kjenne kravene i gjeldende standard til overdekking, bøying og skjøting





Mål 5
Lærlingene skal kunne sprøyte betong som sikring mot ras og ulykker i tunell- og fjellarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne til hvilke vurderinger som gjøres før sprøyting av betong iverksettes som sikringstiltak

5b	kjenne til fremstilling og transport av sprøytebetong

5c	kunne rengjøre og drenere før sprøyting av betong

5c	kunne armere og tilsette fiber i sprøytebetong

5d	ha kjennskap til moderne sprøyteroboter

5e	kunne utføre kvalitetskontroll etter gjeldende standard

5f	kunne utføre fortløpende kontroll av eventuelle prelletap

5g	kunne utarbeide prosedyre for arbeidet i henhold til anleggets kvalitetsplan


Mål 6
Lærlingene skal kunne foreta utstøping av tunneller og bergrom når fjellet er ustabilt eller utsatt for vann og frostproblemer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne delta i arbeidet med å vurdere tunnelen og bergrommets stabilitet

6b	kunne vurdere graden av vanninntregning

6c	kunne delta i arbeidet med å vurdere når betongutstøping vil være aktuell

6d	kunne montere, bruke og vedlikeholde støpeskjold og betongpumpe

6e	kunne forskale endesteng, støpe og kunne demontere forskalingen 

6f	kjenne til hvilke krav som stilles til betongens tykkelse for å oppnå minimalt vedlikehold og trygg ferdsel

6g	kunne utføre fortløpende kontroll i henhold til gjeldende standard



Mål 7
Lærlingene skal i henhold til krav kunne foreta injeksjonsarbeide når vannlekasjer skal tettes eller fjellet forsterkes

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne vurdere bruk av tettningsinjeksjon

7b	kunne bore injeksjonshull

7c	kunne tilpasse injeksjonsvæsken til arbeidets formål og forholdene på stedet

7d	kunne måle vanntap med pakningen plassert på forskjellige steder i borehullet

7e	kunne føre inn aktuelle data på egnet skjema

7f	kjenne til blandingsforhold, sementtyper og vanlige kjemiske injeksjonsmidler

7g	kunne bestemme injeksjonstrykk

7h	kunne utarbeide prosedyre for injisjering i samsvar med kvalitetsplanen for anlegget

7i	kunne betjene og vedlikeholde det mest vanlige utstyret som blir brukt i injeksjonsarbeid



2.7	Behandling av sprengstoff og tennmidler


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og transportere sprengstoff og tennere i henhold til gjeldende forskrifter

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kunne transportere og lagre sprengstoff og tennmidler på lukket og åpent anlegg

1b	kunne gjeldende bestemmelser for transport av sprengstoff og tennmidler på alle typer transportmidler

1c	kunne sikkerhetsrutiner og bruke de påbudte hjelpemidler ved uhell

1d	kunne sikkerhetsrutiner og kunne foreta korrekt varsling dersom det oppstår brann i kjøretøy eller last

1e	kunne utfylle påbudte dokumenter ved transport av sprengstoff og tennmidler
1f	kunne merke kjøretøyet riktig ved transport på offentlig vei



2.8	Utmålingsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne beregne masser, montere salinger, sette ut høyder og foreta annet utmålingsarbeid i samsvar med kart, tegninger og beskrivelser 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kunne beregne etter kart, tegninger og beskrivelser

1b	kunne sette ut høyder og fastpunkter

1c	kunne sette opp og kunne arbeide etter salinger

1d	kunne bruke enkle EDB-programmer for linje- og masseberegning

1e	delta i oppmålingsarbeider som utføres med teodolitt, avstandsmåler og totalstasjon

1f	kunne bruke nye og gamle grader i landmålingsammenheng

1g	kunne utføre kurvestikking

1h	kunne beregne stigning og fall i grøfter

1i	kunne lese tegninger og forstå symboler

1j	kunne lage enkle tegninger og skisser

1k	kunne legge inn snitt ut fra kart og måledata, og kunne utføre arbeidet etter disse

1l	kunne stille opp og bruke plan- og grøftelaser og kjenne til hvilken innsparing bruk av slikt utstyr gir










2.9	Masseforflytting


Mål 1
Lærlingene skal kunne laste opp og transportere masser ved bruk av gravemaskiner og masseforflyttingsmaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke hjullaster, gravemaskin og dumper i samsvar med arbeidstilsynets krav

1b	kunne laste opp og transportere utsprengt masse

1c	kunne foreta daglig vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinene



2.10	Bakstuffarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne foreta ulike former for bakstuffarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne legge ut og sikre elektriske kabler

1b	kunne montere ventilasjonsanlegg, luftrør og vannledninger

1c	kunne  rigge til lensepumper

1d	kunne lage midlertidige adkomstveier

1e	ha kjennskap til skinnelegging og montering av penser



2.11	Bedriftslære

Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinelse 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	kjenne bedriftens og anleggets system for internkontroll og kvalitetssikring og kunne utføre arbeidet i samsvar med dette

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltakelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

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	ha kjenneskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens vernetjeneste, tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	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 tunnel- og fjellarbeidsfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Boring
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Lading, sprenging, 		dekking og varsling
Kapittel 2.3
Mål 1.
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.



25%
Modul 3:	Beregning av rystelser
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%
Modul 4:	Sikringsarbeid og 
		behandling av 		sprengstoff og 		tennmidler
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
Kapittel 2.7
Mål 1.



25%
Modul 5:	Utmålingsarbeid
Kapittel 2.8
Mål 1.

5%
Modul 6:	Masseforflytting og 
		bakstuffarbeid
Kapittel 2.9
Mål 1.
Kapittel 2.10
Mål 1.



10%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.11
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

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.

