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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 for automatikerfaget.


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. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Automatikerfaget er et montasje-, service- og vedlikeholdsfag som innebærer å kunne vurdere og løse tekniske driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg.

Automatikere arbeider i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som installerer, bygger, reparerer og vedlikeholder automatiserte prosess-systemer og maskiner. Automatikerfaget er derfor tverrfaglig i sin natur. Det er derfor viktig at automatikeren har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Arbeidet krever dessuten stor grad av oppfinnsomhet.

Automatikerens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer. Automatikeren har et særlig ansvar for å utforme systemene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og regler som er gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet, arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer. I denne forbindelse skal detaljløsninger ses i sammenheng med systemløsninger, slik at den totale sikkerheten blir ivaretatt.

Automatikeren må samarbeide med andre faggrupper som har ansvar for drift og vedlikehold av prosess- og produksjonsanlegg. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov. Det er derfor viktig at automatikeren forstår og tar hensyn til brukernes behov.

Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. juni 1984.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på VKII/Bedrift i automatikerfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I automatisering eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Lærekontrakt inngås normalt etter VKII.

1.3	Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen varer normalt ett år og gjennomføres normalt i videregående skole. Opplæringen for automatikerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett og et halvt år.








1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i automatikerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	automatiker.
Fagbetegnelse:	automatikerfaget.

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 automatikerfaget

Lærlingene/elevene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde reguleringsteknisk- og måleteknisk utstyr

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

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

	kjenne til fagets terminologi

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre på tvers av faggrupper

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer

	kunne yte god service overfor kunder

	vise interesse og kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet



2.2	Styring og regulering


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne velge måleutstyr og instrumenter for forskjellige medier og prosessforhold. De skal kunne behandle instrumentene slik at høyest mulig grad av nøyaktighet oppnås

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne velge egnet måleutstyr for de medier og prosessforhold som skal måles og kunne sette det valgte utstyr i drift

1b	kunne kalibrere og montere instrumenter innenfor minst fire av følgende områder: posisjon, hastighet, nivå, trykk, mengde, vekt, temperatur eller analyse

1c	kunne forklare hvordan ulike typer målesystemer virker og aktivt kunne bruke fabrikantens håndbøker

1d	kunne bruke ulike typer registrerende instrumenter og skrivere og kunne forklare virkemåten til disse

1e	kunne vedlikeholde ulike typer måleutstyr


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om prinsippene som gjelder for virkemåten til industrivekter og automatiserte veieprosesser

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne forklare minst to prinsipper som gjelder for virkemåten til vekter som f.eks. ikke-automatiserte vekter, automatiserte vekter, transportbåndvekter

2b	kunne gjøre rede for fordeler, ulemper og begrensninger ved ulike vektprinsipper



Mål 3
Lærlingene/elevene skal kunne begrunne valg av utstyr i forbindelse med logging av prosessdata. De skal ha gode kunnskaper om hvordan data kan viderebehandles og overføres til annet informasjonsteknologisk utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne bruke aktuelle tekniske løsninger og utstyr for innsamling av prosessdata og kunne forklare prinsippene som gjelder for virkemåten til utstyret

3b	kunne orientere om valg og bruk av utstyr med hensyn til dynamisk respons (tidskonstant, dødtid og avlesningshastighet) og feilkilder (støy)

3c	kunne beskrive forskjellige former data kan videreføres på



2.3	Forstillingselementer og pådragsorganer


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne bruke aktuelle forstillingselementer og pådragsorganer og forstå prinsippene som gjelder for virkemåten til dette utstyret

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne finne og rette feil på og montere og kalibrere pneumatiske og elektropneumatiske forstillingselementer

1b	kunne beskrive bruksområdet for hydrauliske forstillingselementer

1c	kunne bruke ulike typer elektriske forstillingselementer som styrer elektriske motorer og kunne forklare hvordan disse virker

1d	kunne gjøre rede for valg av ventiltype på grunnlag av ventilkarakteristikker og prosess-spesifikasjoner

1e	kunne finne og rette feil på og montere aktuelle pådragsorganer

1f	kunne beskrive oppbygningen av og virkemåten til ulike typer likestrøms-, vekselstrøms-, pneumatiske og hydrauliske motorer som brukes i et automatisert anlegg

1g	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet



2.4	Reguleringsmetoder


Mål 1
Lærlingene/elevene skal forstå produksjonsprosessen og se den i sammenheng med forskjellige reguleringssløyfer

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne regulere et prosessanlegg ved hjelp av manuelle metoder, med vekt på igangkjøring og optimalisering av enkelt-sløyferegulator 

1b	kunne optimalisere reguleringssløyfer med metoder som f.eks. adaptiv regulering (auto-tuning) og se disse metodene i forhold til manuell optimalisering

1c	kunne beskrive reguleringsmetoder som f.eks. kaskaderegulering, forholdsregulering, foroverkopling og delt område (split-range) og kunne optimalisere en prosess der minst én av metodene inngår

1d	kunne begrunne valg av metoder for regulering av trykk, nivå, temperatur, mengde, vekt, pH og hastighet

1e	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kunne regulere posisjon og hastighet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for aktuelle kretser som brukes til posisjonering og hastighetsregulering og kunne gjøre rede for minst én av kretsenes virkemåte

2b	kunne finne og rette feil på utstyr for posisjonering og hastighetsregulering

2c	kunne foreta posisjonsregulering med hastighets-, aksellerasjons- og retardasjonskontroll ved hjelp av PLS-teknikk

2d	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet








Mål 3
Lærlingene/elevene skal vite hvilke forhold som regulerer aktuelle klima- og ventilasjonsanlegg i forhold til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne beskrive forskjellige forhold som virker inn på inneklima, f.eks. termisk, atmosfærisk, optisk og akustisk miljø

3b	kunne forklare hvordan reguleringssystemer for klima- og ventilasjonsanlegg virker

3c	kunne beskrive hvordan et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøleanlegg er bygd opp

3d	kunne gjøre rede for aktuelle sikkerhetstiltak som må følges ved utførelsen av arbeidet



2.5	Automatiseringssystemer


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om oppbygningen av automatiserings-systemer og kunne bruke aktuell teknologi

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for krav til sikkerhet som styrer valg av styresystemer og teknologi

1b	kunne beskrive de funksjoner som ivaretas av et produksjons- og prosess-styresystem

1c	kunne bruke forskjellige typer teknologi som f.eks. relélogikk og programmerbare styresystemer

1d	kunne gjøre rede for hvordan et datadistribuert system virker











Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om hvordan sikkerhetssystemer utformes for å ivareta miljøet, materielle verdier og personsikkerheten og kunne teste og vurdere aktuelle systemer

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne vurdere ulike alarmnivåer ved varsling og nødavstenging, og kunne gjøre rede for hvordan dette er utført på et anlegg

2b	kunne gjøre rede for hvilken betydning forskjellige utførelser av anlegget og enkeltkomponenter har for den totale systemsikkerheten

2c	kunne gjøre rede for ulike prinsipper som gjelder for oppbygningen av systemer med hensyn til systemets egen overvåking

2d	kunne teste aktuelle prosessikringssystemer og kunne vurdere testresultatene

2e	kunne beskrive sentral driftskontroll


Mål 3
Lærlingene/elevene skal kunne bruke datamaskiner til prosessregulering

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne bruke kommunikasjon mellom datamaskin og regulatorer eller styresystem og kunne forklare hvordan kommunikasjonen fungerer

3b	kunne bruke blokkdiagram for et datamaskinstyrt anlegg og kunne forklare prinsippene som gjelder for diagrammet

3c	kunne bruke datamaskiner til prosessregulering (regulaturer) og kunne konfigurere utstyret

3d	kunne beskrive hvordan informasjon viderebehandles og genereres inn i styringssystemer og rapporter

3e	kjenne til hvordan ergonomiske faktorer har betydning for utformingen av arbeidsplassen

3f	kunne utforme enkle dialoger og bilder mellom menneske og maskin på skjermbaserte automatiseringssystemer

3g	kunne bruke datamaskiner til styring og regulering og kjenne til tilpasning av analoge og digitale signaler og innsamling av data over seriell buss

3h	kunne teste regulerings- og loggeprogram for prosesser
3i	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om logisk feilsøking og kunne finne og rette feil i et anlegg med tilhørende automatiseringsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne vurdere hensyn som må tas ved feilsøking ut fra problemer som er oppstått og den tilstand anlegget befinner seg i, og kunne ta nødvendige forholdsregler før og etter at utførelsen av arbeidet

4b	kunne gjøre rede for ulike faser i logisk feilsøking

4c	kunne finne og rette feil i prosess- og sikringssystemer 

4d	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet



2.6	Dokumentasjon


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne lese og bruke dokumentasjon for å kunne dokumentere et automatiseringsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for regler, standarder og sertifiseringer som er aktuelle i forbindelse med bruk av apparater og utstyr

1b	kunne beskrive ulike rutiner som må følges før et apparat eller et instrument kan sertifiseres

1c	kunne bruke gjeldende standarder for instrumentkoder og instrumentsymboler

1d	kunne bruke tegninger som viser en prosess eller en produksjonslinje

1e	kunne utarbeide og bruke tegninger som viser detaljer i automatiseringsanlegget

1f	kunne bruke utstyrs- og anleggsdokumentasjon

1g	kunne utarbeide og bruke tegninger som viser forrigling og strømløp for anlegg i nærmiljøet
1h	kunne bruke dokumentasjon som viser kraftforsyning, tilførselsledninger og sikringskurser

1i	kunne gjøre rede for nødvendig dokumentasjon av utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder

1j	kunne gjøre rede for standarder som gjelder for komponenter for bruk i eksplosjonsfarlige områder



2.7	Elsikkerhet


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om hvordan farlig berøringsspenning, kort-slutning og overbelastning kan oppstå i elektriske anlegg. De skal kjenne konsekvensene av overbelastning og kortslutning, og kunne velge passende vern og iverksette beskyttelsestiltak 

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne forklare hva som er bestemmende for berøringsspenninger som kan oppstå i anlegg forsynt fra ulike nettsystemer

1b	kunne iverksette nødvendige beskyttelsestiltak mot farlige berøringsspenninger avhengig av anleggstype eller anleggsoppbygning

1c	kunne vise hvordan høyeste og laveste kortslutningsstrøm beregnes ved forskjellige nettsystemer, og kunne ta hensyn til disse påkjenningene ved planlegging og prosjektering av elektriske anlegg

1d	kunne velge passende vern i et elektrisk anlegg med hensyn til belastning, kortslutning, bryteevne og selektivitet

1e	kunne forklare hvordan selektivitet oppnås mellom vern ved overbelastning og vern ved kortslutning ut fra høyeste og laveste prøvestrøm, gjennomsluppet energi og strømvernets karakteristikker

1f	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker








Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha gode kunnskaper om eksplosjonsfare, beskyttelsestiltak, forskrifter og normer for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hvordan en eksplosjon kan oppstå og hvordan denne kan utvikle seg

2b	kunne gjøre rede for begreper som områdekategori, soneinndeling, tenntemperatur, tennenergi, gruppeinndeling og forskjellige beskyttelsetyper

2c	kunne gjøre rede for viktige egenskaper ved A- og B-væsker

2d	kunne beskrive egensikre kretser, oppbygning og bruk av strøm-, spenning- og energibegrensere, optiske og galvaniske skiller

2e	kunne beskrive og følge gjeldende forskrifter, normer og god praksis som gjelder for arbeid på elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

2f	kunne vurdere når det er nødvendig å tilkalle spesiell ekspertise


Mål 3
Lærlingene/elevene skal kjenne til hvordan elektrisk støy oppstår, forplanter seg og bekjempes

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne orientere om hvordan de ulike nettsystemene kan gi utilsiktet påvirkning på elektronisk utstyr, tele- og datautstyr ved normal drift og ved jordfeil

3b	kunne gi en generell beskrivelse av elektriske miljøer og transiente støypulser som kan bre seg på ledningsnettet eller ved stråling

3c	kjenne til viktige årsaker til elektromagnetisk støy og interferens

3d	kunne beskrive ulike former for jording som f.eks. stjerne- og maskenett med hensyn til elektrisk støy

3e	kunne beskrive og følge regelverk for støybekjempning av installasjoner og elektrisk utstyr







2.8	Installasjonsteknikk


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne installere aktuelt utstyr ut fra nødvendig dokumentasjon, instruksjoner og aktuelle forskrifter 

Hovedmomenter 
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne vurdere om materiell, ledninger, kabler og sikringer er av riktig type og dimensjon for det aktuelle anlegget

1b	kunne montere og kople til aktuelle feltinstrumenter

1c	kunne legge opp kabler på vegg og i kabelgater

1d	kunne legge opp rør for prosesstilkoplinger og pneumatiske og hydrauliske kraftforsyningskilder, samt impuls- og kraftforsyningskilder

1e	kunne spare ut og montere instrumenter i paneler

1f	kunne bygge opp koplingsbokser, krysskoplingsskap og apparatskap

1g	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kunne kontrollere egen installasjon og det installerte anleggets funksjon

Hovedmomenter 
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne kontrollere koplinger, kunne teste isolasjon av kabler og kunne rette feil

2b	kunne funksjonsteste enkeltsløyfer og kunne rette feil

2c	kunne foreta systemtester og kunne justere utstyret der det er nødvendig

2d	kunne dokumentere testing i foreskrevne testskjemaer








2.9	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne til hvordan en bedrift er organisert, dens arbeidsoppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne forklare hvordan en bedrift er organisert og hvordan beslutninger tas

1b	ha kunnskaper om en bedrifts arbeidsoppgaver og kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles

1c	kjenne til et system for internkontroll og kvalitetssikring

1d	kjenne til hvordan en bedrift vurderer sin lønnsomhet

1e	kjenne til hvordan en bedrift kan påvirke et lokalsamfunn og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	kjenne til en bedrifts krav til kundebehandling i det daglige arbeidet

1g	kunne håndtere klager og reklamasjoner


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kjenne hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har i en bedrift

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne til avtaler mellom arbeidstakere og bedrift

2b	kunne lage planer for en bedrifts tiltak for internt arbeidsmiljø






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/eleven, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen/eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen/eleven
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen/eleven 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/elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene/elevene 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/eleven og lærebedriften/skolen i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens/elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det er lærebedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven 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 for automatikerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Styring og regulering
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

10%

130
Modul 2:	Forstillingselementer og 		pådragsorganer
Kapittel 2.3
Mål 1.

5%

67
Modul 3:	Reguleringsmetoder
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

10%

130
Modul 4:	Automatiseringssystemer
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4.

30%

393
Modul 5:	Dokumentasjon
Kapittel 2.6
Mål 1.

10%

130
Modul 6:	Elsikkerhet
Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

15%

196
Modul 7:	Installasjonsteknikk
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

15%

196
Modul 8:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

5%

67
Til sammen

100%
1309


Lærlingen/eleven får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver.

