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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) automatisering.


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, 18. november 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kompetanse innen bygging, installering og vedlikehold av automatiseringsutstyr og -anlegg vil  være viktige elementer som kan bidra til vekst i norsk næringsliv. Opplæringen innen området kvalifiserer for arbeid med montasje, installering, service og vedlikehold av større og mindre automatiserte industrianlegg, samt bygging av tavler, styreskap, motorer/ generatorer og transformatorer. 

Det er et økende behov for automatisering av produksjonsprosesser og dette gir gode arbeidsplasser innen montasje, drift, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr i industrien. Fagarbeidere med kompetanse innen automatisering benyttes av stadig flere bransjer, som f.eks. næringsmiddel-, mekanisk-, prosess- og treforedlingsindustri og automatiserings-fagene er i stadig utvikling mot nye bransjer og områder.

En fagarbeider er ansvarlig for montering, testing, igangsetting og forandring av lavspennings-anlegg som inngår i bedriftenes produksjons- og vedlikeholdssystemer og skal påse at anlegget er utført i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Bygging og vedlikehold av utstyret foregår i samarbeid mellom flere yrkesgrupper, og det er derfor nødvendig med gode samarbeidsevner og innsikt i andre yrkesgruppers faglige problemer. 

I produksjonsprosessene arbeides det ofte med høye temperaturer, høyt trykk, eksplosjonsfare, giftige gasser og væsker, og myndighetene stiller derfor strenge krav til industrien. Disse kravene er nedfelt i et omfattende lovverk som omhandler sikkerhet for både arbeidere og miljø. Feil på styrings- og reguleringssystemer kan få store konsekvenser for natur og miljø. Industriell forurensning er ikke lenger bare et lokalt problem, men får ofte globale konsekvenser. I tillegg øker forbrukernes krav til produktene. Dette betyr at styring, overvåking og regulering av produksjonsprosessene må være nøyaktige og i stadig forbedring.

For fagarbeidere på området er det viktig å ha kunnskaper om og systemforståelse for hvordan elektriske maskiner og utstyr er bygget opp og brukes i industrianlegg, og hvilke krav som stilles til kvalitet og utførelse i ulike forskrifter og normer. Videregående kurs I automatisering gir nødvendige forutsetninger for å gå videre innenfor fagområdet.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I automatisering må søkeren normalt ha bestått grunnkurs elektrofag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I automatisering er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I automatisering 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 videregående 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 måle, vurdere og reparere feil ved automatiserte anlegg

	kunne vurdere og velge verktøy, instrumenter, materialer og komponenter med hensyn til riktig utførelse, funksjon og utnyttelse av ressursene

	forstå sammenhengen mellom ulike komponenters virkemåte og bruk i automatiserte anlegg

	kunne forklare sammenhenger mellom ulike styringsprinsipper 

	kunne lese og bruke gjeldende standarder 

	kjenne til lover og forskrifter og kunne bruke disse under utøvelse av arbeidet

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne holde orden ved utførelsen av arbeidet

	kunne handle i samsvar med fagets etiske normer og verdier

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere sitt arbeide alene og sammen med andre i samsvar med 
	de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

	vise lojalitet og samarbeidsevne i arbeidsfellesskapet

	vise ansvar og respekt for medmennesker

	våge å være søkende, utvikle skaperglede og fantasi, samt utvikle evnen til å finne 
	egne løsninger på problemer

	kunne følge med i endringer i teknologi, krav og standarder

	kunne vurdere fagområdet i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhets-, miljø- og helsefare som arbeidet kan medføre og 
	kunne iverksette nødvendige tiltak for å avverge farlige situasjoner

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne yte god service


2.2	Styrings- og reguleringsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne drøfte oppbygging, virkemåte og bruksområder for ulike typer pneumatiske og hydrauliske anlegg og kunne anvende prinsippene på øvingsmodeller

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for elementene som brukes i systemer for hydrauliske og pneumatiske anlegg

1b	kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og bruksområder for sylindre, ventiler, pumper og motorer

1c	kunne tegne enkle systemer og kunne lese koblingsskjemaer som er basert på gjeldende standarder

1d	kunne koble opp og sette i drift øvingsmodeller

1e	kunne orientere om forskrifter, kunne beskrive gjeldende miljøkrav og sikkerhetsregler og kunne gjøre rede for faremomenter forbundet med hydrauliske og pneumatiske anlegg

1f	kunne beskrive bruksområdene for aktuelle styresystemer for anlegg som konvensjonelle styringer, elektriske styringer og sekvens- og proporsjonalstyringer


Mål 2
Elevene skal kunne drøfte virkemåte og bruksområder til relèlogikk og programmerbare logiske styringer (PLS), og kunne programmere enheten direkte eller ved hjelp av datamaskin. Elevene skal kunne gjøre rede for hvordan PLS-systemer brukes i norsk industri sammenlignet med internasjonal industri

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbygging og virkemåte for positiv og negativ logikk, og kunne utføre praktisk problemløsning med enkel relèlogikk

2b	kunne forklare oppbygging, virkemåte og bruk av et PLS-system 

2c	kunne løse enkle styringsoppgaver med hjelp av PLS og kunne foreta programmering av PLS med utgangspunkt i flytskjema, funksjonsplan og kontaktplan (ladderdiagram)

2d	kunne forklare hvordan dokumantasjonsunderlag er bygget opp og hvordan dette brukes ved montering og kobling av styretavler og  -skap for PLS-styrte anlegg

2e	kunne drøfte utviklingen av bruk av PLS	
Mål 3
Elevene skal kunne forklare og kunne bruke reguleringstekniske begreper, symboler og reguleringsprinsipper. De skal kunne forklare sammenhengen mellom sensor, regulator 
og pådragsorganer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for styringssløyfer og for sammenhengen mellom sensor, regulator og pådragsorganer

3b	kunne forklare ulike reguleringstekniske uttrykk og kunne gjengi aktuelle definisjoner

3c	kunne gjøre rede for bruken av ulike signalstandarder og reguleringstekniske symboler

3d	kunne gjøre rede for parametre som innvirker på prosesskarakteristikker

3e	kunne forklare og kunne utføre proporsjonal regulering (P)-, proporsjonal og integral regulering (PI)- og proposjonal-, integral- og differensial regulering (PID), forholdsregulering, kaskaderegulering og programregulering

3f	kunne beskrive prinsippene for bruk av signalforsterkere


Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for produksjonsprosesser og kunne vurdere brann- og eksplosjonsfare i forbindelse med disse

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lese enkle prosessflytskjemaer basert på aktuell standard

4b	kunne utføre enkle beregninger av trykktap i rør, varmeovergang i varmevekslere og pumpers kapasitet

4c	kunne gjøre rede for enhetsprosessene som bl.a. kompresjon, ekspansjon, destillasjon, separasjon og ha kunnskaper om tre prosesser fra industrien med tilknytning til lokalt næringsliv

4d	kunne beskrive helse-, miljø- og sikkerhetskrav i prosessindustrien

4e	kunne gjøre rede for ulykkes-, eksplosjons-, helse- og miljøfarer ved bruk av aktuelle kjemiske stoffer og tiltak for å hindre skader på helse og miljø

4f	kunne oppsummere den historiske utviklingen av automasjon i industrielle prosesser



Mål 5
Elevene skal kunne kalibrere regulatorer og optimalisere reguleringssløyfer ved hjelp av ulike metoder

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare prinsipper for oppbygging og virkemåte til pneumatiske, elektroniske og mikroprosessorbaserte regulatorer og kunne kalibrere disse

5b	kunne gjøre rede for og kunne bruke frekvens- og sprangresponsmetoden

5c	kunne gjøre rede for justeringsmetoder ved konstantregulering


Mål 6
Elevene skal kunne forklare oppbygging av og funksjonsmåte til ulike typer pådrags-organer og kunne utføre service og vedlikehold på disse

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne forklare oppbygging og virkemåte til reguleringsventiler i reguleringssystemer og kunne beskrive deres spesielle egenskaper

6b	kunne gjøre rede for de forskjellige aktuatorer som gjelder for reguleringsventiler 

6c	kunne forklare funksjonene til tilleggsutstyr som brukes for posisjonering, indikering og sikkerhetsfunksjoner på ventiler. 

6d	kunne forklare data om ventilspesifikasjoner ved merking av reguleringsventiler 

6e	kunne begrunne stedsvalg av komponenter i sammenheng med strømforhold og ugunstige miljøer, og kunne installere bypass ventiler

6f	kunne vedlikeholde pådragsorganer


2.3	Industriell måleteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne bruke målemetoder og instrumenter til måling av regulerings-størrelser. De skal kunne forklare hvorfor det kan oppstå unøyaktigheter ved målinger. Elevene skal kunne gjøre rede for prinsippene ved de ulike målemetodene og instrumentene og for valg og bruk av måleinstrumenter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge målemetoder og gjøre rede for måle- og avlesningsnøyaktighet, statisk og dynamisk nøyaktighet og sporbarhet

1b	kunne gjøre rede for prinsippene for analoge og digitale målesystemer, signalomforming og overføring av signaler, og kunne gjøre rede for de standarder som benyttes


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for internasjonale og allmenne begreper i fysikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for generell bølgelære, lyd- og lysbølger og skader som er forårsaket av  støy

2b	kunne gjøre rede for refleksjon, brytning, totalrefleksjon og polarisert lys

2c	kunne gjøre rede for gasser, damp og damptrykk og kunne bruke tilstandslikningen for ideelle gasser

2d	kunne gjøre rede for radioaktivitet, bruk av radioaktive isotoper, halveringstid og radioaktive doser


Mål 3
Elevene skal kunne måle trykk, kraft, nivå og mengde, og ha grunnleggende kunnskaper om de ulike sensorers oppbygging, virkemåter og bruksområder

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for måleenheter som brukes ved måling av trykk og  kraft

3b	kunne gjøre rede for og kunne bruke ulike typer målinger som benyttes ved statisk-, dynamisk- og differansetrykk

3c	kunne gjøre rede for de sensorprinsipper som benyttes for kraftmålinger 

3d	kunne gjøre rede for måleenheter som brukes ved måling av nivåer og kunne måle ulike typer nivå med aktuelle metoder

3e	kunne gjøre rede for måleenheter som brukes ved måling av massestrøm og volum og kunne måle mengde ved hjelp av aktuelle metoder

3f	kunne forklare konsekvenser ved unøyaktige målinger

3g	kunne installere og kalibrere aktuelle sensorer og kunne forklare prinsippene for dette arbeidet


Mål 4
Elevene skal kunne måle temperaturer, og kunne forklare aktuelle sensorers oppbygging, virkemåter og bruksområder

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for måleenheter ved måling av temperatur

4b	kunne måle temperaturer ved hjelp av aktuelle metoder og kunne bruke tabeller, resistans- og temperaturkarakteristikker for de vanligste elementene

4c	kunne bruke måleverdiomformere for overføring av temperatursignal til standard instrumentsignal

4d	kunne gjøre rede for bruk av ulike typer pyrometer og termografi

4e	kunne installere og kalibrere sensorer og forklare prinsippene for dette

4f	kunne forklare konsekvenser ved unøyaktige målinger


Mål 5
Elevene skal kunne gjøre rede for og kunne bruke ulike analytiske metoder for å  måle konsentrasjon i væsker og gasser. Elevene skal kunne forklare sikkerhetsrutiner som skal følges gjennom hele produksjonsprosessen og kunne gjøre rede for hvilke konsenkvenser feil kan forårsake

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjennomføre aktuelle analytiske målinger med vekt på analyseopplegg, og kunne gjøre rede for de forskjellige måleenheter som brukes ved analysemålingene

5b 	kunne forklare prinsippene for infrarødanalysator, varmeledningsanalysator, viskositetsmåling og gasskromatografi

5c	kunne utføre målinger med oksygensanalysator og eksplosimeter, pH-målinger, fuktighetsmålinger og tetthetsmålinger

5d	kunne gjøre rede for hvordan sikkerheten, kvalitetskontroll og miljøhensyn i prosessen ivaretas ved hjelp av analyse- og konsentrasjonsmålinger

5e	kunne gjøre rede for hvilke samarbeidspartnere- og kontrollorganer det er aktuelt å forholde seg til


Mål 6
Elevene skal kunne gjøre rede for stoffer og kjemiske prosesser i naturen. De skal vise forståelse for og kunne forklare sammenhengen  mellom helse-, miljø- og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal


6a	kunne drøfte aktuelle konsentrasjonsbegreper med spesiell vekt på pH-verdi som brukes i forhold til miljøkrav

6b	kunne gjøre rede for den praktiske betydningen av spenningsrekken i sammenheng med sikkerhetskrav


Mål 7
Elevene skal kunne måle hastighet og gjøre rede for posisjonering, prosedyre ved hastig-hetsmåling og vibrasjonsmåling og kunne forklare aktuelle sensorers oppbygging, virkemåter og bruksområder

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne gjøre rede for og utføre hastighets- og turtallsmålinger

7b	kunne gjøre rede for ulike prinsipper for posisjonsmåling for aktuelle stillingsgivere og for aktuelle metoder for vibrasjonsmåling

7c	kunne installere og kalibrere sensorer og forklare prinsippene for disse

7d	kunne forklare konsekvenser ved unøyaktige målinger




2.4	Elektronikk og datateknikk


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive aktuelle mikroprosessorteknikker og hukommelsestyper som brukes. De skal kunne gjøre rede for funksjonen til en mikroprosessor

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for ulike typer av halvlederhukommelser 

1b	kunne gjøre rede for mikroprosessorteknikk og mikromaskiners oppbygging og funksjon

1c	kunne bruke inn- og utgangsporter

1d	kunne programmere og bruke programmerbare logiske kretser 


Mål 2
Elevene skal kunne beskrive ulike typer signalomforming, kunne overføre disse til aktuelle maskiner og kunne orientere om bruk av opto-elektronikk (fiberoptikk) og pulsteknikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for og kunne bruke prinsipper for data- og signaloverføring og kunne forklare funksjonene for forskjellige buss-standarder

2b	kunne forklare prinsippet for ASCII-koder og deres praktiske betydning 

2c	kunne gjøre rede for og kunne bruke ulike typer signalomforming med hovedvekt på analog-digitalomformer (A/D) og digital-analogomformer (D/A).

2d	kunne gjøre rede for og kunne bruke utstyr for signalbehandling og overføring med lys (opto-elektronikk og fiberoptik)


Mål 3
Elevene skal kunne utføre forsøk med systematisk feilsøking på automatiserte industrianlegg som er basert på digital elektronikk, og i samarbeid med andre kunne reparere utstyr og skifte aktuelle komponenter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke aktuelle måleinstrumenter

3b	kunne søke etter feil ved hjelp av direkte og inndirekte målinger og kunne feilsøke på programvare

3c	kunne bruke aktuelt verktøy for montering og demontering av komponenter og kunne bruke de ulike monteringsteknikkene


Mål 4
Elevene skal kunne drøfte prinsippet for analog forsterkerteknikk slik den brukes i automatiseringsteknikken og kunne måle signaler i forbindelse med dette

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne drøfte prinsippet for operasjonsforsterkere med hensyn til den ideelle forsterker 

4b	kunne forklare bruken av operasjonsforsterkerkoblinger som P, PI og PID-koblinger og begrensings- og beskyttelseskretser

4c	kunne bruke aktuelle effekttrinn som benyttes for signalbehandling og strømforsyning


Mål 5
Elevene skal kunne forklare prinsippet for likeretterkoblinger der tyristor og triac brukes som styrings- og reguleringselement, kunne utføre forsøk med feilsøking på slikt utstyr og i samarbeid med andre kunne utføre montering, reparasjon og vedlikehold

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bruke ulike typer strømforsyninger 

5b	kunne forklare prinsippet for, og kunne bruke frekvensomforming ved turtallsregulering av asynkrone motorer

5c	kunne feilsøke på likeretterkoblinger hvor tyristor og triac brukes som styrings og reguleringselement

5d	kunne bruke måleinstrumenter for analogteknikk og utføre systematisk feilsøking og reparasjon på utstyr og kretser

5e	kunne samarbeide med andre, kunne bruke aktuellt verktøy og riktige teknikker ved montering, reparasjon og vedlikehold




2.5	Elektroteknikk, elektriske anlegg og dokumentasjon


Mål 1
Elevene skal kunne drøfte energisystemer, like- og vekselstrømsteknikker og kunne beregne og utføre målinger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne drøfte definisjoner og kunne beregne verdier som brukes i like- og vekselstrøms-teknikk

1b	kunne beregne koblinger for flerfasenett

1c	kunne utføre målinger i forbindelse med elektriske anlegg på en sikker måte

1d	kunne gjøre rede for kortslutningsnivåer i energisystemer


Mål 2
Elevene skal kunne drøfte oppbygging, virkemåte og bruksområder for roterende elektriske maskiner og transformatorer, og kunne koble, montere og søke etter feil på disse. Elevene skal kunne utføre aktuelle beregninger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte for enfase og trefase transformatorer, kunne utføre enkle beregninger og kunne montere, koble og søke etter feil på disse

2b	kunne forklare oppbygging og virkemåte, beskrive driftsforhold og egenskaper til vekselstrømsmotorer og kunne koble, montere og søke etter feil på disse

2c	kunne beskrive de forskjellige metoder for start- og hastighetsregulering

2d	kunne forklare prinsippene for likestrømsmaskiner

2e	kunne forklare aktuelle prinsipper for omforming av elektrisk spenning



Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for installasjonsteknikker og motoranlegg, og kunne foreta aktuelle beregninger og feilsøking på elektriske anlegg etter gjeldende dokumentasjon, normer og forskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare og bruke fordelingssystemer, og kunne beskrive jordingssystemer og prinsipper som brukes. (TN/TT/IT)

3b	kunne drøfte jordingens betydning for sikkerhet i elektriske anlegg og kunne forklare oppbygging av jordingsanlegg for drifts- og sikkerhetsforhold

3c	kunne utføre koblinger av jordingsanlegg med hensyn til sikkerhet og funksjon

3d	kunne utføre arbeid i forbindelse med elektriske installasjoner, foreta valg av komponenter og kabler og beregne kortslutningsstrømmer og spenningsfall

3e	kunne gjøre rede for elektriske motorers egenskaper og kunne velge og montere start-apparater og kabler

3f	kunne planlegge og dokumentere et elektrisk anlegg, kunne foreta feilsøking og kunne utføre beregninger som er nødvendige for elektriske installasjoner ut fra tegninger

3g	kunne gjøre rede for beregninger og dimensjonering av elektriske anlegg, og kunne angi hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes for å beskytte mot skader på personell og materiell

3h	kunne gjøre rede for forskrifter om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk og kunne angi godkjennende myndighet på elektrisk utstyr og materiell




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 termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre to prosjektarbeider. I minst ett av prosjekt-arbeidene 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 automatisering

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



Studieretningsfag


Styrings- og reguleringsteknikk
223
6
Industriell måleteknikk
262
7
Elektronikk og datateknikk
187
5
Elektroteknikk, elektriske anlegg og dokumentasjon
187
5



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 automatisering

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Styrings- og reguleringsteknikk
Modul 1:  Mål l 1 og 2.
75
2

Modul 2:  Mål 3, 4, 5 og 6.
112
3
Industriell måleteknikk
Modul 3:  Mål 1, 2 og 3
112
3

Modul 4:  Mål 4, 5, 6 og 7
149
4
Elektronikk og datateknikk
Modul 5:  Mål 1, 2, 3, 4 og 5.
187
5
Elektroteknikk, elektriske anlegg og dokumentasjon
Modul 6:  Mål 1, 2 og 3.
187
5


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 organiserte 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 automatisering.


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.		Eksamen på videregående kurs I automatisering:

	Studieretningsfag:	Alle elever skal opp til eksamen i ett studieretningsfag hvor det 		trekkes mellom:
		- Styrings- og reguleringsteknikk
		- Elektroteknikk, elektriske anlegg og dokumentasjon
		Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.
		I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i:
		- Industriell måleteknikk
		- Elektronikk og datateknikk
		Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fag.

	Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig.
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



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

