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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 vei- og anleggsfaget.


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, 20. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Vei- og anleggsfaget har sin historie tilbake til oldtiden, hvor kinesere, persere, egyptere og romere bygget fremragende strategiske veier og anlegg. Flere av disse eksisterer fortsatt, for eksempel i Pompei. Det første egentlige veianlegg i Norge var strekningen Kongsberg-Hokksund, som ble bygget i 1625-30. I 1824 fikk Norge sin første veilov, og etter bilens inn-treden i trafikken i 1912, økte også behovet for veianlegg. I dag omfatter det offentlige veinettet mer enn 80 000 kilometer. 

Norge kan også se tilbake på utbygging av vannkraft, jernbane, veier, bygg, gruver og andre former for anleggsdrift. Kjente skikkelser som rallaren er historie og den moderne vei- og anleggsarbeider har overtatt. Mange gamle byggverk er i dag høyt verdsatte, og regnes som en del av vår kulturarv. Det er derfor viktig at vi tar vare på våre forfedres kunnskaper og erfar-inger. Metoder for utførelse og drift av anlegg har utviklet seg meget raskt, spesielt etter annen verdenskrig. I dag sysselsetter bransjen flere tusen arbeidstakere, og forvalter årlig verdier for milliarder.

Vei- og anleggsarbeideren arbeider som regel utendørs på veianlegg og på større anleggsplasser. Ofte får de delta i hele anleggsprosessen med planlegging og oppmåling av arbeidene, rigging av anleggsplassen, gjennomføring av grunnarbeid, sprengingsarbeid og masseflytting. Vei- og anleggsarbeideren må også kunne utføre enkle forskalinger, armeringskonstruksjoner og støpe-arbeider. Maskinelt utstyr har tatt over mange av de manuelle arbeidsoppgavene, men fortsatt er mye av vei- og anleggsfaget manuelt arbeid. Likeledes har moderne måleutstyr forenklet opp-målingsarbeidene. En stadig voksende maskinpark og utstyrsliste stiller nye krav til kunnskaper om og ferdigheter i bruk og vedlikehold av utstyret.

Vei- og anleggsarbeideren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid. De må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende lover og regler. Fagarbeideren får erfare at anleggsarbeid kan gjøre store inngrep i natur og miljø, og har derfor et spesielt ansvar for å opptre slik at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig. 

Den nære sammenhengen mellom vei- og anleggsfaget og andre fagområder og bransjer gir fagarbeideren et faglig fellesskap. Faglig forståelse og gjensidig respekt er nødvendig for at samarbeidet i anleggsprosessen skal kunne fungere.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i vei- og anleggsfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I anlegg og bergverk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.


1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for vei- og anleggsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse 

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i vei- og anleggsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	vei- og anleggsarbeider.
Fagbetegnelse:	vei- og anleggsfaget.

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 vei- og anleggsfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke maskiner, verktøy og utstyr på en økonomisk forsvarlig måte ved vei- og anleggsarbeid

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset vei- og anleggsarbeidene, og kunne begrunne sine valg

	kunne utføre nødvendig vedlikehold, stell og småreparasjoner på maskiner, verktøy og utstyr

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne utføre vei- og anleggsarbeid grundig og nøyaktig

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

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

	ha bevisst holdning til og kunnskaper om inngrep i natur og miljø, slik at de er i stand til å utføre arbeidet på en måte som begrenser skadevirkningene mest mulig

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre på tvers av faggrenser når det er nødvendig

	kunne kommunisere med andre slik at de fungerer på arbeidsplassen og i samfunnslivet

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne stå for egne meninger og begrunne sine vurderinger og kunne vise respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, religion eller politisk oppfatning

	kunne følge lover og forskrifter og krav som gjelder for faget

	ha positive holdninger til og kunnskaper om moralske og etiske normer som gjelder på arbeidsplassen, i bransjen og i samfunnet

	kunne yte god service overfor kunder og oppdragsgivere

	vise skapende og kreative evner i arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav  

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for bransjen og kunne utføre arbeidet uten å påføre seg selv og andre skade

Hovedmomenter
Lærlingene skal  

1a	kjenne arbeidsmiljøloven og aktuelle lover og forskrifter som gjelder spesielt for vei- og anleggsarbeid og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1b	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

1c	kunne følge internkontrollrutinene i bedriften

1d	kunne redusere fare for skade på liv og helse ved å behandle helseskadelige stoffer på en forskriftsmessig måte

1e	kunne medvirke til å forebygge arbeidsulykker og -skader på arbeidsplassen

1f	kunne utføre førstehjelp ved ulykker

1g	kunne forebygge belastningsskader ved å bruke utstyr og hjelpemidler riktig

1h	kjenne ergonomiske prinsipper og kunne bruke riktige arbeidsstillinger

1i	kunne utføre arbeidet i samsvar med lov om eksplosive varer og kunne påse at bestemmelser om kjøp, transport, lagring og bruk av eksplosive varer ivaretas


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet med minst mulig skade på naturen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjennomføre vei- og anleggsarbeidet på en måte som gir minst mulig skader på naturen og omgivelsene

2b	kunne behandle gjenbruksmaterialer og forskjellige former for avfall på en forskriftsmessig og økonomisk forsvarlig måte


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde maskiner, utstyr og håndverktøy på en måte som gir sikker og rasjonell utførelse av arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingen skal:

3a	kunne sette opp planer for vedlikehold av maskiner, utstyr og håndverktøy 

3b	kunne foreta enkle reparasjoner og justeringer av maskiner og utstyr

3c	kjenne til riktig, sikker og rasjonell bruk av maskiner og utstyr

3d	kjenne maskinenes begrensninger

3e	kunne kommunisere med maskinfører og kunne sørge for effektiv maskinutnyttelse i samarbeid med andre

3f	kunne bruke gravemaskiner og masseforflyttingsmaskiner i samsvar med arbeidstilsynets krav












2.3	Arbeidsplanlegging, stikking og oppmålingsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke planleggingssystemer og -teknikker for å sikre en rasjonell utførelse av og god kvalitet på arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne planlegge utførelsen av eget arbeid og kunne sette opp enkle arbeidsplaner med ukefremdrift, mannskaps- og maskindisponering

1b	kjenne betydningen av å utføre arbeidsoppgavene i riktig rekkefølge

1c	kunne bruke kart, arbeidstegninger, beskrivelser og materiallister i arbeidet

1d	kunne tilrettelegge eget arbeidssted ved å plassere maskiner, utstyr, materialer og hjelpefunksjoner riktig i forhold til arbeidsoperasjonene

1e	kunne føre produksjonsrapporter etter gjeldende rutiner

1f	kunne utføre enkle beregninger for statistisk bruk og driftsoppfølging

1g	kunne velge hensiktsmessige maskiner, utstyr og verktøy og kunne gjennomføre arbeidet ut fra krav til kapasitet, kvalitet og framdrift

1h	ha kjennskap til programvare og bruk av EDB som verktøy i planleggingsarbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne måle avstander og kunne sette ut rettlinjer, kurver, høyder og salinger på arbeidsplassen ut fra tegninger og datalister

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne sette ut retninger, kurver, vinkler og kunne måle opp et areal ved hjelp av målebånd, vinkelprisme og stikkstenger

2b	kunne bruke nivellerkikkert til å sette ut høyder fra et fastmerke

2c	kunne føre notater under oppmålingsarbeidet

2d	kunne velge hensiktsmessig utstyr for de enkelte oppmålingsarbeidene ut fra krav til nøyaktighet

2e	kunne forstå prinsippene for oppmålingsarbeid utført med teodolitt, avstandsmåler og totalstasjon og kunne delta i arbeidet
2f	kunne stille opp og bruke laser ved planerings- og grøftearbeid, og kjenne til hvordan bruk av slikt utstyr kan forenkle oppmålingsarbeidet

2g	kunne måle opp, tegne og masseberegne ved hjelp av tverrprofil

2h	kunne forstå kart og tegninger og kunne sette ut høyder og salinger med høydeflis og parallellflis og kunne bruke paralleller for kontroll av høyder

2i	kjenne framgangsmåten for utstikking av veier med midtlinje, kantlinje, tverrfall og skråninger

2j	kunne lese de vanligste former for datalister fra EDB-basert oppmålingsutstyr

2k	kunne sikre utsatte linjer og punkter på hensiktsmessig måte i forhold til arbeidene



2.4	Tilrettelegging og drift av anleggsplass


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og kontroll av tilrigging, drift og avvikling av anlegg på en måte som sikrer hensiktsmessig og rasjonell arbeidsgang

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne delta i arbeid med plassering av rigg som har tilgang på strøm, telefon, vann og avløp og som er plassert hensiktsmessig i forhold til byggeplass og anleggsplass

1b	kunne vurdere behov for brakke og lagerplass

1c	kjenne til hvordan et varemottak fungerer, hvordan det kvitteres for mottak av varer, hvor varene plasseres og hvordan materialflyt og distribusjon internt på anlegget organiseres

1d	kunne følge rutiner for vedlikehold, renhold, rydding og orden på anleggsområdet 

1e	kunne innhente gravemelding og gravetillatelse fra offentlig myndighet

1f	kjenne rutinene for påvising av ledninger og kabler i grunnen og kunne sikre merkingen av disse

1g	kunne utføre forskriftsmessig sikring og arbeidsvarsling på arbeidsplassen

1h	kunne følge rutiner for kvalitetskontroll som f.eks. kontroll av sikkerhet, framdrift og kvalitet på det ferdige produkt


2.5	Betongarbeid og stillasarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre enkle forskalings-, armerings- og støpearbeider

Hovedmomenter 
Lærlingene skal 

1a	kunne bruke de vanligste støpeteknikker

1b	kjenne hvilke krav som stilles til etterbehandling av betongen

1c	kunne utføre tradisjonell forskaling av banketter, fundamenter og avstivingsklosser for trykkledninger

1d	kjenne til de mest brukte forskalingssystemer

1e	kunne utføre enkle armeringsoppgaver og vite hvor armering skal plasseres 

1f	kjenne til hvordan betong herder (hydratisering) under forskjellige vær- og temperatur-forhold og vite hvilke skader som kan oppstå som følge av ugunstige værforhold

1g	kjenne til metoder for sikring av støpte konstruksjoner mot frostskader

1h	kjenne til ulike kvaliteter av betong og kjenne til tilsetningsmidler for betong

1i	kunne utføre vanlig mottakskontroll av betong på anlegget


Mål 2
Lærlingene skal kunne delta i arbeid med stillaser og kjenne forskriftene som regulerer stillasarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til de vanligste stillasene som benyttes på arbeidsplassen

2b	kunne delta i arbeid med montering av stillaser som har en arbeidshøyde på inntil fem meter

2c	kjenne forskriftene som omfatter montering og bruk av stillaser og arbeidsplattformer






2.6	Grunnundersøkelser, lednings- og grøftearbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre grunnundersøkelser og kunne fundamentere ved bruk av disponible masser. De skal kunne sikre byggegroper og grøfter etter gjeldende forskrifter

Hovedmomenter 
Lærlingene skal 

1a	kunne identifisere de vanligste jordartene og kjenne til deres geotekniske egenskaper

1b	kjenne til løsmassers naturlige friksjonsvinkel og kunne ta hensyn til denne ved utforming av skråninger

1c	kjenne til de enkelte massers telefare og kapillære egenskaper

1d	kunne foreta enkle grunnundersøkelser ved bruk av gravemaskin eller enkelt boreutstyr, og kunne vurdere bruk av massene

1e	kunne vurdere faremomenter ved arbeid der leire og kvikkleire finnes i grunnen

1f	kunne unngå setningsskader ved å velge riktig fundamenteringsmetode

1g	kunne utføre de vanligste former for fundamentering på løsmasser og ha kunnskap til metoder for dypfundamentering og direkte fundamentering

1h	kunne lage lette fyllinger med for eksempel bark, leca eller kunststoffer

1i	kunne sikre byggegroper og grøfter ved hjelp av forskjellige stemplings- og avstivingssystemer, herunder grøftekasser og spuntsystemer

1j	kjenne til hvordan grunnvannet påvirker massenes stabilitet og kunne iverksette enkle tiltak for å stablilisere bløte masser


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre grunnarbeid og legging av ledningsnett i henhold til myndighetenes krav og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tilfredsstille de krav ADK1-forskriftene (forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann) setter til personer som skal legge ledningsanlegg for avløpsvann

2b	kunne bygge ledningsgrøfter fra bunn til topp og vite hvilke krav som settes til avretting av grøftebunnen, omfylling, komprimering og gjenfylling
2c	kunne utnytte pukk- og grusfraksjoner til fundament og omfyllingsmasser, og kunne komprimere massene

2d	kunne nytte fiberduk, jordarmering og isolasjonsmaterialer under grøftearbeidet

2e	kunne legge hovedledninger, stikkledninger og andre avløpsrør i samsvar med gjeldende krav og leggeanvisninger

2f	vite hvilke miljømessige skader som kan oppstå ved lekkasjer, ledningsbrudd og drifts-problemer som følge av feil utførelse av grøftearbeid og rørlegging og komprimering

2g	kunne utføre grøftearbeid ved bygging av infiltrasjonsanlegg, grunne grøfter og lokal overvannshåndtering

2h	kunne montere kummer og annet gategods

2i	kunne vurdere riktig bruk av maskiner, velge hensiktsmessig utstyr og kunne utføre nødvendige manuelle arbeidsoperasjoner

2j	kunne påse at løfteutstyr blir forskriftsmessig brukt

2k	kjenne til rutiner for kontroll av utført arbeid og kunne delta i arbeid med trykkprøving, tetthetsprøving og TV-kontroll av ferdige anlegg

2l	kunne utføre arbeider med ledningstraseer på en hensynsfull og skånsom måte som ivaretar miljø og kulturverdier



2.7	Bygging, vedlikehold og drift av vei


Mål 1
Lærlingene skal kunne lede arbeid med fundamentering og oppbygging av veier av forskjellige standarder

Hovedmoment
Lærlingene skal

1a	kjenne til hovedprinsippene for valg av veistandard

1b	kjenne til hvilken betydning valg av materialer og anleggsteknisk utførelse har for det ferdige resultat

1c	kjenne til hvilke konsekvenser riktig veioppbygging har for vedlikehold av veien og for veiens levetid

1d	kunne vurdere bruk av filterlag, jordarmering, frostsikring m.m.
1e	kjenne til de viktigste materialene som benyttes til veidekker, herunder pukk og steinmaterialer, oljegrus, asfaltprodukter og betong

1f	kunne velge riktig komprimeringsutstyr ut fra tabeller, beskrivelser og oppgitt komprimeringsklasse

1g	ha kunnskaper om oppbygging av veien og vite hvilke funksjoner de ulike elementene i veikroppen har

1h	kunne lede arbeid med oppbygging av veikroppen

1i	kunne ta vare på kulturverdier og estetiske forhold under veibyggingen og vite hvordan arbeidet bør utføres i forhold til landskapet

1j	kunne lede arbeider med oppsetting av rekkverk, autovern, skilt, galger, gjerder og støyskjermer


Mål 2
Lærlingene skal kunne sørge for vedlikehold av veianlegg 

Hovedmoment
Lærlingene skal

2a	vite hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av vedlikeholdsstandard for offentlig og privat veinett

2b	kunne foreta tilstandsregistrering langs veinettet, og ut fra dette kunne foreslå tiltak som sikrer framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

2c	kunne inspisere og vedlikeholde veiens drens- og avløpssystem

2d	kunne inspisere grusdekker og kunne bestemme tiltak for vedlikehold av dekkene

2e	kunne lappe faste dekker og kjenne metoder for fresing, sporfylling og forsegling

2f	ha kjennskap til valg av metoder og utstyr for renhold av veier, gater, fortau og tunneler

2g	kunne ivareta grøntanlegg og vedlikeholde kantstein, belegninger og støyskjermer i tilknytning til veier og rasteplasser

2h	kjenne til metoder og krav til vintervedlikehold, herunder brøyting, høvling og snørydding av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier

2i	kunne vurdere riktig tidspunkt og metode for bruk av sand og salt ut fra kunnskaper om friksjon på veibanen

2j	kunne utføre arbeidsvarsling og trafikkdirigering som sikrer veiarbeidere og gir en forsvarlig trafikkavvikling
2.8	Sprengningsarbeider


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre sprengingsarbeider under ledelse av godkjent bruker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å utføre oppgaver ved sprengnings-arbeid under ledelse av godkjent bruker

1b	kjenne egenskapene til og bruksområdene for de forskjellige typer sprengstoffer

1c	kunne velge sprengstoff til ulike sprengningsarbeider

1d	kunne lade med patronerte sprengstoff og med bulksprengstoff

1e	kunne bruke de vanligste typer tennmidler og tenning ved bruk av nonelsystemet

1f	kunne bruke sprengstoff og tennmidler på en sikker måte, kunne vurdere sprengnings-arbeidets fareområde og kunne etablere sikrings- og varslingsrutiner

1g	kunne sette opp en tilfredsstillende sprengningsplan og kunne arbeide ut fra denne og føre sprengningsjournal for arbeidet

1h	kjenne ansvarsforhold, herunder forsikringer for sprengingsarbeider

1i	kunne bruke rystelsesmålere og kunne føre måleresultatet inn i sprengingsjournalen

1j	kunne besiktige bygg og konstruksjoner før og etter sprengningsarbeid

1k	kjenne til metoder for kartlegging av bygg og konstruksjoners grense for rystelser

1l	kunne velge riktig utstyr for fjellboring, og kjenne til hvilken betydning et riktig valg har for det ferdige resultat

1m	kunne bruke håndholdt boreutstyr og hydrauliske borvogner

1n	under ledelse av godkjent bruker kunne utføre sprengningsarbeid på en forsiktig og skånsom måte som ivaretar miljø og kulturverdier







2.9	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for kvalitetssikring og kunne delta aktivt i kvalitetssikrings-arbeidet

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse 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 klager skal håndteres

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

2f	være kjent med bedriftens 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 vei- og anleggsfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Arbeidsplanlegging, stikking og 		oppmålingarbeid
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

10%
Modul 2:	Tilrettelegging og drift av 		anleggsplass
Kapittel 2.4
Mål 1.

5%
Modul 3:	Betongarbeid og stillasarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4:	Grunnundersøkelser, lednings- og 		grøftearbeid
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

20%
Modul 5:	Bygging, vedlikehold og drift av vei
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

30%
Modul 6:	Sprengingsarbeider
Kapittel 2.8
Mål 1.

15%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet, er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og integreres derfor i de andre modulene som en naturlig del av opplæringen.


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.

