								Opprettet læreplan per 18.11.1996









Læreplan for videregående opplæring






Studieretning for elektrofag




VKII/Bedrift
Elektrikerfaget


















Oslo, juli 1996
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet


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 elektrikerfaget.


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, 5. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Arbeid med elektrisitet er forbundet med stor fare og krever derfor nøyaktighet og god systemoversikt. Området er nøye regulert av lover og forskrifter, og elektrikere må derfor kunne følge sikkerhetsrutiner som skal forebygge ulykker. Opplæringen i elektrikerfaget legger derfor stor vekt på kunnskaper om lover og regler for sikkerhet. Hver eneste arbeidsoppgave utføres med grunnlag i dokumentasjon, regler og forskrifter.  En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer.

Elektrikere utfører arbeidsoppgaver i ulike typer strømførende anlegg i små og store bygninger, i industrianlegg eller ombord på rigger og fartøyer.  En elektrikers arbeidsplass kan være alt fra en enmannsbedrift til større foretak.

Norge er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner som setter normer for arbeidet med elektrisitet. På grunnlag av vedtak i disse organisasjonene blir norske forskrifter utarbeidet av den Norske Elektrotekniske komite (NEK), Sjøfartsdirektoratet og Det norske Veritas (DNV). Produkt- og elektrisitetstilsynet har kontrolloppgaver gitt i forskrifter for elektrofagfolk.

Faget ble lagt inn under lærlingordningen 01.11.1957, og har hatt betegnelsen elektromontør 
gr. L.  Fra og med juli 1996 har faget fått betegnelsen elektrikerfaget.

Elektrikerfaget er delt inn i tre områder:  Elektriske bygningsinstallasjoner, tekniske elektriske
anlegg og maritime elektriske anlegg. Området maritime elektriske anlegg, erstatter tidligere 
skoleopplæring til skipselektrikeryrket.  Det velges blant områdene i forhold til hvilken type 
bedrift en får lærekontrakt i. 

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på VKII/Bedrift i elektrikerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I elektro eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Lærekontrakt inngås normalt etter VKI.

1.3	Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen varer normalt ett år og gjennomføres enten i bedrift eller i videregående skole. Opplæringen for elektrikerfaget 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 elektrikerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	elektriker.
Fagbetegnelse: 	elektrikerfaget.

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 elektrikerfaget

Lærlingene/elevene skal

	kunne velge verktøy, instrumenter og materialer ut fra arbeidsoppdrag og dokumentasjon

	kunne bruke og vedlikeholde verktøy, instrumenter og utstyr på forsvarlig måte

	kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag ved montering, kopling og feilretting

	kunne følge arbeidsprosedyrer, arbeide nøyaktig og kunne utnytte materialer på en økonomisk forsvarlig måte

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne arbeide på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

	ha god systemforståelse for å kunne bli en god elektriker

	vite hva som menes med et faglig godt utført arbeid og kunne vurdere eget arbeid

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge lover, forskrifter, regler og etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte god service

	vise kreative, praktiske og eksperimenterende evner ved løsning av oppgaver

	kunne ta selvstendige avgjørelser, men også vise evne til positiv omgang og kommunikasjon med samarbeidspartnere

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne de muligheter den tekniske utviklingen medfører nasjonalt og internasjonalt, i såvel sosial som etisk og miljømessig forstand

	kunne følge grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring og internkontroll

	kjenne til de faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet


Felles moduler for elektrikerfaget

2.2	Elektriske installasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer forsyningsanlegg, fordelingsanlegg, inntak og kabelinstallasjoner. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne begrunne og dokumentere valg av ulike typer vern, med hensyn til anleggets selektivitet, effekt, kablenes forlegningsmåte og kortslutningsstrømmer

1c	kunne gjøre rede for begrepet selektivitet, og innstilling av vern og bryteevne

1d	kunne gjøre rede for reaktiv effekt og betydningen av fasekompensering i større anlegg

1e	kunne gjøre rede for ulike spenningssystemer og kunne begrunne valg av system etter bruksområde

1f	kunne gjøre rede for forskjellige strømtariffer som brukes i boliger, næringsbygg og industrianlegg

1g	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

1h	kunne montere og installere ulike typer ledninger, kabler og vern forskriftsmessig

1i	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde inntak i bolig, næringsbygg og industrianlegg

1j	kunne installere sikringsskap og større fordelingsanlegg etter beskrivelser og tegninger, med bakgrunn i forlegningsmåte, effekt og kortslutningsstrømmer

1k	kunne finne og rette feil i inntak, sikringsskap og større fordelingsanlegg etter beskrivelser og tegninger

1l	kunne kople opp ulike typer tariffapparater som brukes i boliger, næringsbygg og i industrien

1m	kunne utføre ulike typer kabelgjennomføringer

1n	kunne utføre en kabelavslutning og kunne terminere i ulike typer kapslinger


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer jordingssystemer. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

2b	kunne gjøre rede for oppbygningen av de jordingssystemene som brukes ved ulike installasjoner

2c	kunne gjøre rede for prinsippene for isolasjons- og jordfeilovervåking

2d	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger og kabler

2e	kunne installere og kontrollere et hovedjordingssystem

2f	kunne måle overgangsmotstanden til jord og kunne kontrollere nødvendige utjevnings-forbindelser ved å bruke måleapparater

2g	kunne måle isolasjonsmotstanden i ulike anlegg, og kunne utbedre jordfeil

2h	kunne finne og rette feil i jordingssystemer


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer vern mot overspenning i nettet. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

3b	kunne gjøre rede for ulike former for vern mot overspenning og kjenne til deres bruksområder

3c	kunne vurdere behovet for installering av vern mot overspenning

3d	kjenne til prinsippet for bruk av lynvernanlegg

3e	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger og kabler

3f	kunne installere vern mot overspenning

3g	kunne finne og rette feil i vern mot overspenning


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer nød- og reservestrømsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

4b	kunne forklare prinsippene for og bruken av avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), akkumulator-, lade- og nødgeneratoranlegg

4c	kjenne til vedlikeholdsrutinene for et akkumulatoranlegg

4d	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

4e	kunne delta i varierende arbeid på ulike typer nød-, reservestrømsforsynings- og ladeanlegg


Mål 5
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer lysanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

5a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

5b	kunne gjøre rede for hensiktsmessig plassering og valg av riktig lyskilde, blant annet med tanke på energisparende tiltak og det ytre miljø

5c	kunne gjøre rede for hensiktsmessig plassering og valg av brytere, stikkontakter, takpunkter og annet elektrisk lysmateriell

5d	kunne gjøre rede for ulike typer styringer og reguleringer for lysanlegg

5e	kunne velge riktig type dimensjon på ledninger, kabler og vern

5f	kunne installere, idriftsette, kontrollere, feilrette og vedlikeholde ulike typer innen- og utendørs lysanlegg i åpen og skjult forlegning

5g	kunne installere, kontrollere, sette i drift og vedlikeholde nødlysanlegg


Mål 6
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer varmeanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

6a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

6b	kunne gjøre rede for hvilke typer varmeanlegg som egner seg best i den enkelte installasjon, og kunne veilede kunden ved valg av denne type anlegg

6c	kunne dimensjonere effektbehovet i forhold til romstørrelse, romtype og beliggenhet

6d	kunne gjøre rede for ulike former for energiøkonomiserende tiltak (ENØK), spesielt med hensyn til valg av ulike typer styringssystemer

6e	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

6f	kunne installere og vedlikeholde innen- og utendørs varmeanlegg

6g	kunne finne og rette feil i innen- og utendørs varmeanlegg



Mål 7
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer sentralvarme-, ventilasjons-, kjøle- og fryseanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

7a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

7b	kunne gjøre rede for virkemåten til et sentralvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg med luftbehandling og varmegjenvinning og kjøle-/fryseanlegg med tilhørende styrings- og reguleringssystem

7c	kunne forstå og bruke nødvendige flytskjema med tilhørende styrings- og reguleringssystem

7d	kunne vurdere effekt- og energibehovet til ulike typer kuldeanlegg

7e	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

7f	kunne installere, kontrollere, sette i drift og vedlikeholde sentralvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg med luftbehandling og varmegjenvinning og kjøle-/fryseanlegg med tilhørende styrings- og reguleringssystem

7g	kunne finne og rette feil i sentralvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg med luftbehandling og varmegjenvinning og kjøle-/fryseanlegg med tilhørende styrings- og reguleringssystem



2.3	Kommunikasjonsanlegg og signaltekniske anlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer kommunikasjonsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger og kabler

1c	kunne installere og terminere et datakommunikasjonsanlegg eller et teleanlegg



2.4	Alarm- og overvåkingsanlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer alarm- og overvåkingsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområdet for komponenter som benyttes i ulike typer overvåkings-, brannalarm-, adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg

1c	kunne bruke dokumentasjon for ulike typer overvåkings- og varslingsanlegg

1d	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger og kabler

1e	kunne installere og sette i drift ulike typer overvåkings- og varslingsanlegg



2.5	Motoranlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer asynkronmotoranlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområde for motoranlegg med start og stopp fra flere steder, stjerne/trekantstart, dreieretningsvender, tohastighetsmotorer og forrigling, og kunne bruke skjemaer som viser styring for slike anlegg

1c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

1d	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde ulike typer asynkronmotoranlegg

1e	kunne finne og rette feil i ulike typer asynkronmotoranlegg



2.6	Styre- og reguleringssystemer for elektriske installasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer styre- og reguleringssystemer. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a 	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kjenne til anlegg med automatisk måling og regulering av temperatur, nivå og trykk

1c	kunne gjøre rede for prinsippene for ulike typer energiautomatiseringsanlegg

1d	kunne veilede ved valg og drift av energiautomatiseringsanlegg i boliger

1e	kunne gjøre rede for prinsippene for oppbygning og funksjon av bagasjehåndteringsanlegg, automatisk lagerstyringsanlegg og persontransportanlegg og kjenne til de komponentene som brukes i anleggene

1f	kunne vurdere ytre påkjenninger, og kunne avgjøre krav til kapsling av de elektriske komponentene i et styre- og reguleringssystem

1g	kunne programmere og endre PLS eller databasert styringsprogram for et styre- og reguleringssystem med utgangspunkt i et ferdig skjema

1h	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabel og vern, og kunne montere dette forskriftsmessig


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer maskin- og prosessanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

2b	kunne lese flytskjema og lokalisere komponentene i et prosessanlegg

2c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabel og vern og kunne montere dette forskriftsmessig

2d	kunne installere den elektriske utrustningen i et maskin- eller prosessanlegg



2.7	Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder (Ex-områder)


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne til hvordan arbeid i EX-områder skal utføres. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, og kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a 	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne bruke forskriftene for EX-installasjoner og kunne gjøre rede for inndeling av områder og soner, ulike beskyttelsesarter og aktuelle bruksområder

1c	kunne gjøre rede for hvilket utstyr og hvilke installasjoner som er godkjent for ulike EX-områder

1d	kunne gjøre rede for de spesielle sikkerhetsmessige hensyn som må tas under arbeid på EX-anlegg




Område - Elektriske bygningsinstallasjoner


2.8	Elektriske bygningsinstallasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer varmeanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne installere skjult og åpent varmeanlegg i bygninger

1c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabel og vern

1d	kunne sette i drift og vedlikeholde varmeanlegg

1e	kunne finne og rette feil i varmeanlegg

1f	kunne regulere ulike varmeanlegg



2.9	Kommunikasjons- og signalanlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer kommunikasjons- og signalanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger og kabler

1c	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde ulike typer kommunikasjons- og signalanlegg

1d	kunne finne og rette feil på ulike typer kommunikasjons- og signalanlegg



2.10	Spesielle installasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer lynvernanlegg og vern mot overspenning i nettet. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeids-underlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a 	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde lynvernanlegg og vern mot overspenning i nettet

1c	kunne finne og rette feil i lynvernanlegg og vern mot overspenning i nettet



2.11	Byggautomatiserte anlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer byggautomatiserte anlegg og programmerbare styre- og reguleringssystemer. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kjenne til programmering av programmerbare styre- og reguleringssystemer

1c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabel og vern

1d	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde byggautomatiserte anlegg og programmerbare styre- og reguleringssystemer

1e	kunne finne og rette feil i byggautomatiserte anlegg eller programmerbare styre- og reguleringssystemer

1f	kunne utføre elektriske installasjoner på energiøkonomiseringsanlegg



2.12	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med forskrifter

1b	kjenne til hvordan bedriftens vernetjeneste er bygd opp og hvilke funksjoner de ulike deltakerne har i henhold til loven

1c	kunne følge helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter som er aktuelle for det daglige arbeidet i faget, og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kunne behandle utstyr og materiell riktig og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne velge riktig utstyr og materiell i forhold til gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk

2b	kunne bruke relevante merke- og kodesystemer for materiell og utstyr

2c	kunne behandle materiell og utstyr riktig i forhold til egen helse og sikkerhet

2d	kunne gjøre rede for farer som kan oppstå som følge av feil bruk av verktøy og utstyr

2e	kunne sikre arbeidsplassen forsvarlig før arbeidet settes igang

2f	kunne velge og bruke personlig verneutstyr når dette er nødvendig


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften. De skal kunne iverksette tiltak dersom ulykker eller skader på personer inntreffer

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne utføre arbeidet i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kunne beskrive systemet

3b	kunne behandle farlige stoffer som brukes i det daglige arbeidet, og kunne forklare hvilke forholdsregler som må tas i arbeid med disse

3c	kjenne til kravene for sikring av det ytre miljøet og bedriftens rutiner for dette

3d	kunne foreslå ulike miljøtiltak som kan iverksettes innen fagområdet

3e	ha kunnskaper om strømmens virkninger på menneskekroppen og kjenne til skader som kan oppstå som følge av strømgjennomgang

3f	kunne forebygge skader og uhell

3g	kunne bruke bedriftens varslings- og rapporteringssystem ved skader og uhell og kunne sikre arbeidsstedet

3h	kunne gi nødvendig førstehjelp

3i	kunne forebygge belastningsskader som kan oppstå i forbindelse med utøvelse av faget

3j	kunne varsle om utslipp av gasser og kunne slokke brann i ulike miljøer, og kunne bruke nødvendig utstyr











2.13	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver, historie og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene 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	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet, og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	kjenne til den tekniske utviklingen i faget og hvordan ny teknologi kan brukes

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kjenne eget arbeidsområde, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde godt og egen plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de krav som stilles til arbeidstakerne i bedriften og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kunne begrunne hvorfor samarbeid er viktig i et arbeidsforhold og kunne gjøre rede for grunnleggende forutsetninger for samarbeid

2e	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, internt sambandsutstyr, telefaks o.l.


Mål 3
Lærlingene/elevene skal kunne sette bedriftens eiendeler og ressurser i et økonomisk perspektiv og kunne forvalte disse på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne definere hva som er bedriftens verdier og kunne verne om disse

3b	kunne behandle og bruke verktøy, materiell og utstyr på en økonomisk riktig måte

3c	kunne forklare de økonomiske konsekvensene som følger av uforsvarlig bruk, oppbevaring og forvaltning av verktøy, materiell og utstyr

3d	kunne gjøre rede for hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens økonomi

3e	kunne yte den service, veiledning og oppfølging som kreves i bransjen


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om kvalitetssikring og kunne utføre fagmessig arbeid i henhold til gjeldende standarder

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne forklare hva som menes med et fagmessig godt utført arbeid, og forstå de faglige og estetiske krav som stilles til en installasjon, en reparasjon eller et arbeid

4b	kunne gjøre rede for ulike rutiner for avviksrapportering og kunne følge bedriftens rutiner for dette

4c	kunne følge kvalitetssikringsrutiner som gjelder eget arbeidsområde

4d	kjenne til ulike krav og standarder som ligger til grunn for bedriftens kvalitetssikrings-system

4e	kunne drøfte ulike fordeler og ulemper ved bedriftens kvalitetssikringssystem








Område - Tekniske elektriske anlegg

2.14	Automatiserte motoranlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer automatiserte motor- og produksjonsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeids-underlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for prinsippene for hastighetsregulering av asynkronmotorer

1c	kunne gjøre rede for bruksområdene for høyspenningsmotorer

1d	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

1e	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde ulike typer automatiserte motor- og produksjonsanlegg

1f	kunne finne og rette feil på ulike typer automatiserte motor- og produksjonsanlegg

1g	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde styringen til et høyspenningsmotoranlegg eller et motoranlegg med frekvensstyrt hastighetsregulering

1h	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde program i programmerbare anlegg

1i	kunne finne feil, rette feil og endre program i programmerbare anlegg











2.15	Transport- og lagerstyringsanlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer transport- og lagerstyringsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne velge riktig type ledning, kabel og vern og kunne montere dette forskriftsmessig

1c	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde et bagasjehåndteringsanlegg, et automatisk lager eller et persontransportanlegg

1d	kunne finne og rette feil i et bagasjehåndteringsanlegg, et automatisk lager eller et persontransportanlegg


2.16	Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer anlegg i eksplosjonsfarlige områder (Ex-områder). De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeids-underlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

1d	kjenne til aktuelle utførelser av anlegg i ex-områder og kunne installere, sette i drift og vedlikeholde minst ett slikt anlegg med eksplosjonsbeskyttelse

1e	kunne finne og rette feil i minst ett anlegg med eksplosjonsbeskyttelse

2.17	Alarm- og overvåkingsanlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer gassalarmanlegg og tekniske overvåkingsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeids-underlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for virkemåten og bruksområde for komponenter som brukes i gassalarmanlegg og tekniske overvåkingsanlegg

1c	kunne velge riktig type og dimensjon på ledninger, kabler og vern

1d	kunne installere og sette i drift et gassalarmanlegg eller et teknisk overvåkingsanlegg


2.18   Elektriske maritime installasjoner og anlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for ulike typer maritime elektriske anlegg.  De skal kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag.

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for de mest sentrale tekniske systemene på skip og offshoreanlegg

1b	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i et skip og offshoreanleggs hovedfordelingsanlegg

1c	kunne gjøre rede for riktig sammenkopling når et skip skal forsynes med elektrisk kraft fra land

1d	kunne gjøre rede for forskrifter som gjelder for skip og offshoreanlegg



2.19	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med forskrifter

1b	kjenne til hvordan bedriftens vernetjeneste er bygd opp og hvilke funksjoner de ulike deltakerne har i henhold til loven

1c	kunne følge helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter som er aktuelle for det daglige arbeidet i faget, og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse



Mål 2
Lærlingene/elevene skal kunne behandle utstyr og materiell riktig og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne velge riktig utstyr og materiell i forhold til gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk

2b	kunne bruke relevante merke- og kodesystemer for materiell og utstyr

2c	kunne behandle materiell og utstyr riktig i forhold til egen helse og sikkerhet

2d	kunne gjøre rede for farer som kan oppstå som følge av feil bruk av verktøy og utstyr

2e	kunne sikre arbeidsplassen forsvarlig før arbeidet settes igang

2f	kunne velge og bruke personlig verneutstyr når dette er nødvendig


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften. De skal kunne iverksette tiltak dersom ulykker eller skader på personer inntreffer

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne utføre arbeidet i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kunne beskrive systemet

3b	kunne behandle farlige stoffer som brukes i det daglige arbeidet, og kunne forklare hvilke forholdsregler som må tas i arbeid med disse

3c	kjenne til kravene for sikring av det ytre miljøet og bedriftens rutiner for dette

3d	kunne foreslå ulike miljøtiltak som kan iverksettes innen fagområdet

3e	ha kunnskaper om strømmens virkninger på menneskekroppen og kjenne til skader som kan oppstå som følge av strømgjennomgang

3f	kunne forebygge skader og uhell

3g	kunne bruke bedriftens varslings- og rapporteringssystem ved skader og uhell og kunne sikre arbeidsstedet

3h	kunne gi nødvendig førstehjelp

3i	kunne forebygge belastningsskader som kan oppstå i forbindelse med utøvelse av faget

3j	kunne varsle om utslipp av gasser og kunne slokke brann i ulike miljøer, og kunne bruke nødvendig utstyr



2.20  	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver, historie og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene 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	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet, og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	kjenne til den tekniske utviklingen i faget og hvordan ny teknologi kan brukes

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kjenne eget arbeidsområde, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde godt og egen plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de krav som stilles til arbeidstakerne i bedriften og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kunne begrunne hvorfor samarbeid er viktig i et arbeidsforhold og kunne gjøre rede for grunnleggende forutsetninger for samarbeid

2e	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, internt sambandsutstyr, telefaks o.l.


Mål 3
Lærlingene/elevene skal kunne sette bedriftens eiendeler og ressurser i et økonomisk perspektiv og kunne forvalte disse på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne definere hva som er bedriftens verdier og kunne verne om disse

3b	kunne behandle og bruke verktøy, materiell og utstyr på en økonomisk riktig måte

3c	kunne forklare de økonomiske konsekvensene som følger av uforsvarlig bruk, oppbevaring og forvaltning av verktøy, materiell og utstyr

3d	kunne gjøre rede for hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens økonomi

3e	kunne yte den service, veiledning og oppfølging som kreves i bransjen


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om kvalitetssikring og kunne utføre fagmessig arbeid i henhold til gjeldende standarder

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne forklare hva som menes med et fagmessig godt utført arbeid, og forstå de faglige og estetiske krav som stilles til en installasjon, en reparasjon eller et arbeid

4b	kunne gjøre rede for ulike rutiner for avviksrapportering og kunne følge bedriftens rutiner for dette

4c	kunne følge kvalitetssikringsrutiner som gjelder eget arbeidsområde

4d	kjenne til ulike krav og standarder som ligger til grunn for bedriftens kvalitetssikrings-system

4e	kunne drøfte ulike fordeler og ulemper ved bedriftens kvalitetssikringssystem

Området - Maritime elektriske anlegg

2.21	Maritime elektriske installasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer maritime fordelingsanlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for hovedfordelingens oppbygning og virkemåte

1c	kunne gjøre rede for begrepene særlig viktige, viktige og mindre viktige forbrukere

1d	kunne gjøre rede for de forskjellige forbrukeres plassering om bord og deres tilknytning til kraftnettet

1e	kjenne til gjeldende miljøkrav og beskyttelse (kapsling) som settes til elektrisk- og elektronisk utstyr som brukes på skip

1f	kunne gjøre rede for de mest vanlige fordelingssystemene og systemspenningene som brukes i maritime installasjoner

1g	kunne gjøre rede for jording av ikke strømførende deler ombord

1h	kunne bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

1i	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

1j	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde maritime fordelingsanlegg

1k	kunne finne og rette feil i maritime fordelingsanlegg








Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer maritime generatoranlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

2b	kunne gjøre rede for hvordan ulike typer synkrongeneratorer og likestrømsgeneratorer ombord er bygd opp og fungerer

2c	kunne gjøre rede for hvordan ulike typer spenningsregulatorer er bygd opp og fungerer

2d	kjenne til aktuelle krav stilles til kapasiteten til og arrangement av generatorer og kraftomformere på skip

2e	kjenne til aktuelle krav til nødkraftkilder og nødinstallasjoner på skip

2f	kunne forstå og bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

2g	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

2h	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde maritime generatoranlegg

2i	kunne finne og rette feil i maritime generatoranlegg


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer maritime fordelingstavler. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

3b	kunne gjøre rede for hovedtavlens oppbygning, instrumentering og betjeningsutstyr

3c	kunne gjøre rede for ulike synkroniseringsmetoder for sammenkopling av to eller flere synkrongeneratorer

3d	kunne gjøre rede for hvordan aktiv- og reaktiv last fordeles mellom to eller flere synkrongeneratorer

3e	kunne gjøre rede for hvordan effektbrytere og kursbrytere er bygd opp og fungerer

3f	kunne gjøre rede for hvordan termiske, elektromagnetiske og elektroniske vern er bygd opp og fungerer

3g	kunne gjøre rede for krav til generatorvern, hvordan dette er bygd opp, fungerer og skal stilles inn

3h	kunne gjøre rede for begrepet selektivitet og betydningen av riktig innstilling av ulike typer vern

3i	kunne gjøre rede for metoder for registrering av jordfeil på fordelingsnettet

3j	kunne gjøre rede for hvordan et landtilkoplingsfelt er bygd opp og fungerer og kunne utføre riktig sammenkopling når et skip skal forsynes med elektrisk kraft fra land

3k	kunne gjøre rede for hvordan en nødtavle er bygd opp og fungerer

3l	kunne gjøre rede for forbrukere som skal være tilsluttet nødtavlen

3m	kunne gjøre rede for startarrangementet for et nøddieselaggregat

3n	kunne utføre synkronisering og lastfordeling mellom to eller flere synkrongeneratorer

3o	kunne beregne minimumskravet til isolasjonsmotstand i fordelingsanlegg og elektromaskiner ombord

3p	kunne lokalisere jordfeil som varsles på hovedtavlen

3q	kunne forstå og bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

3r	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

3s	kunne installere, sette i drift, betjene og vedlikeholde ulike elektriske tavler

3t	kunne finne og rette feil i ulike elektriske tavler







Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståele for å kunne utføre arbeid på ulike typer motorinstallasjoner. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

4b	kunne gjøre rede for hvordan shuntmotorer og asynkronmotorer er bygget opp og fungerer

4c	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i tekniske løsninger ved bruk av elektrisk framdrift og elektrisk drevne thrustere

4d	kunne gjøre rede for prinsippene til og virkemåten til motorer med direktestart, mykstart, frekvensstyring, polomkopling, sekvensstyring og Ward-Leonard styring

4e	kunne beskrive prinsippene for og virkemåten til vare- eller personheis

4f	kunne bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

4g	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

4h	kunne installere, sette i drift og vedlikeholde ulike typer motorinstallasjoner med tilhørende styringsutstyr

4i	kunne finne og rette feil i ulike motorinstallasjoner


Mål 5
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer maritime driftssystemer som i hovedsak drives og/eller styres av elektrisk kraft. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

5a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

5b	kunne gjøre rede for aktuelle krav til installasjon av navigasjonslys på skip

5c	kunne gjøre rede for prinsippene for virkemåten til den elektriske delen av elektriske og hydrauliske styremaskiner

5d	kjenne til prinsippene for virkemåten til automatisk styring med autopilot

5e	kjenne til prinsippene for virkemåte til ulike typer thrustersystemer og deres samspill med generatoranlegget

5f	kjenne til prinsippet for start av forbrenningsmotorer

5g	kunne gjøre rede for prinsippene for seperatorautomatikk og hvordan dette fungerer

5h	kjenne til prinsippene for virkemåten til automatisk ferskvannproduksjon

5i	kunne gjøre rede for prinsippene for og virkemåten til automatisk luftkompressor-automatikk

5j	kunne beskrive prinsippene for virkemåten til fjernstyring av fremdriftsmaskineriet på et skip

5k	kunne gjøre rede for prinsippene for virkemåten til styring og regulering av kraner, vinsjer, forhalingsspill og ankerspill

5l	kunne forstå og bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

5m	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

5n	kunne installere, kontrollere, sette i drift og vedlikeholde den elektriske delen av ulike typer maritime driftssystemer

5o	kunne finne og rette feil i den elektriske delen av ulike typer maritime driftssystemer



Mål 6
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på ulike typer elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeids-underlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

6a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

6b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

6c	kunne bruke forskriftene for EX-installasjoner, og kunne gjøre rede for inndeling av områder og soner, ulike beskyttelsesarter og aktuelle bruksområder på skip og flyterigger

6d	kunne vurdere om valgt vern, utstyr, kabeltype og -dimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

6e	kunne forstå og bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger


Mål 7
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på pneumatiske- og hydrauliske anlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

7a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

7b	kunne beskrive ulike pneumatiske komponenter, tegningssymboler, koplingsteknikk og sekvensstyringer

7c	kunne beskrive ulike hydrauliske komponenter, tegningssymboler og koplingsteknikk

7d	kunne bruke tegninger for sammensatte elektriske/pneumatiske anlegg og kunne forklare prinsippene for disse

7e	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

7f	kunne installere, kontrollere, sette i drift og vedlikeholde den elektriske delen av et pneumatisk eller et hydraulisk anlegg

7g	kunne finne og rette feil i den elektriske delen av et pneumatisk eller et hydraulisk anlegg


2.22	Måle- og reguleringsteknikk - Alarm- og sikringssystemer


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på de måletekniske systemene i maritime anlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for ulike typer signalgivere

1c	kunne gjøre rede for måleelementer som benyttes for måling av trykk, temperatur, posisjon, strømning og nivå

1d	kunne gjøre rede for ulike typer måleverdiomformere

1e	kunne gjøre rede for prinsippene for og virkemåten til  målemetoder og måleutstyr som benyttes for overvåking av lager, eksostemperatur, viskositet, turtall, saltinnhold og gasskonsentrasjon

1f	kunne bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

1g	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

1h	kunne installere, kontrollere, sette i drift og vedlikeholde måletekniske systemer

1i	kunne finne og rette feil i måletekniske systemer



Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på enklere reguleringssystemer i maritime anlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

2b	kunne gjøre rede for prinsippene for og virkemåten til P-, PI- og PID-regulatorer

2c	kunne gjøre rede for prinsippene for, virkemåten til og karakteristikken ved ulike typer reguleringsventiler

2d	kunne gjøre rede for reguleringssystemet på klimaanlegg og kjøle- /fryseanlegg

2e	kunne bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

2f	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

2g	kunne installere, kontrollere, sette i drift, betjene og vedlikeholde enklere reguleringssystemer

2h	kunne finne og rette feil i enklere reguleringssystemer


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne utføre arbeid på alarm- og sikringsanlegg i maritime anlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

3b	kjenne til omfang og funksjon av alarmanlegget ombord i et skip med klassetilføyelse for periodevis ubemannet maskinrom (EO-klasse)

3c	kjenne til omfang og funksjon av sikringssystemet ombord i et skip med klassetilføyelse for periodevis ubemannet maskinrom (EO-klasse)

3d	kunne gjøre rede for omfang og funksjon av sikringstiltak mot overbelastning av generatorer og for reetablering av elektrisk kraft ved "Black out" ombord i skip med klassetilføyelse for periodevis ubemannet maskinrom (EO-klasse)

3e	kunne gjøre rede for krav til vern og overvåkingsutstyr på styremaskiner

3f	kunne gjøre rede for prinsippene for og virkemåten til ulike typer brannmeldere og brannvarslingsanlegg ombord i maritime installasjoner

3g	kunne utføre funksjonsprøving av regulerings-, alarm- og sikringssystemene ombord i maritime installasjoner

3h	kunne bruke aktuelle skjema og installasjonstegninger

3i	kunne vurdere om valgt vern, kabeltype og kabeldimensjon er i samsvar med aktuelle forskrifter

3j	kunne installere, kontrollere, sette i drift, betjene og vedlikeholde maritime alarm- og sikringssystemer

3k	kunne finne og rette feil i maritime alarm- og sikringssystemer



2.23	Drift av skip og flyterigger


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kjennskap til skip og flyterigger. De skal ha kunnskap om driftsforhold og om nødvendig utstyr og materiell, kjenne til nasjonale forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne planlegge arbeidet med utgangspunkt i gjeldende forskrifter, klasseregler og aktuell dokumentasjon

1b	kunne gjøre rede for hvordan et skips hoveddimensjoner defineres

1c	kunne beskrive arrangementtegninger for et skip

1d	kjenne til de viktigste konstruksjonsdelene på skip og flyterigger

1e	kjenne til de mest sentrale pumpe- og røropplegg på skip og flyterigger

1f	kjenne til forskrifter og sikringsinstrukser for betjening av luker, porter og løse dekk på et skip

1g	kjenne til hvordan roret og propellen påvirker styring og manøvrering på et skip

1h	kjenne til hvordan skip med fast- og vripropellanlegg hurtigst kan retaderes

1i	kjenne til faremomenter ved fortøyning, fortøyningsrutiner og bruk av fortøyningsutstyr

1j	kjenne til rutiner ved inn- og utklarering av skip


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha kjennskap til maskinanlegget i skip og flyte-rigger. De skal ha kunnskap om driftsforhold og om nødvendig utstyr og materiell for å kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne planlegge arbeidet med slik at helse og sikkerhet ivaretas

2b	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i oppbygningen av og virkemåten til dieselmotorer

2c	kjenne til dieselmotorens ulike hjelpesystemer

2d	kjenne til hovedtrekkene i oppbygningen av og virkemåten til damp- og gassturbinanlegg

2e	kunne forstå oversiktsskjemaet for et enkelt kjeleanlegg

2f	kjenne til det fysikalske grunnlaget for kjøle- og fryseanlegg, evaporatorer og seperatorer

2g	kjenne til hovedtrekkene i den mekaniske oppbyggingen av kjøle- og fryseanlegg, styremaskiner, evaporatorer, seperatorer og varmevekslere



Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha kjennskap til vedlikeholdsbehovet og -rutinene på skip og flyterigger. De skal ha kunnskap om vedlikehold av utstyr og materiell og kunne utføre vedlikeholdsarbeidet på en slik måte at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne planlegge arbeidet slik at helse og sikkerhet ivaretas

3b	kjenne årsakene til rust og tæring

3c	kjenne til utstyr og metoder for fjerning av og beskyttelse mot rust og tæring

3d	kjenne til prinsippet med anodisk og katodisk vern mot korrosjon

3e	kunne bruke utstyr, metoder og midler til rengjøring av elektrisk utstyr

3f	kjenne til behovet for reservedeler til det elektriske anlegget i skip og flyterigger

3g	kunne gjøre rede for behovet for og hovedtrekkene i et vedlikeholdsprogram for maritime installasjoner

3h	kunne utføre forebyggende vedlikehold på det elektriske utstyret i samsvar med et vedlikeholdsprogram for maritime installasjoner

3i	kunne utføre lagerkontroll og lagerskifte på elektromotorer

3j	kunne utføre sammenkopling og oppretting av elektromotor og roterende mekanisk utstyr



2.24	Beredskap og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om generelle prinsipper som gjelder for opptreden i skadesituasjoner og kunne yte livreddende og skadebegrensende førstehjelp i henhold til gjeldende standarder til sjøs. 

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gi førstehjelp og kunne beskrive prinsipper og framgangsmåte for dette

1b	kunne vurdere personskader og plassere skadede personer i riktig stilling

1b	kunne beskrive menneskets grunnleggende anatomi  

1c	kunne gjøre rede for farer forbundet med entring av lukkede rom

1d	kunne gjennomføre ulike gjennopplivingsprosedyrer

1e	kunne behandle en bevisstløs person

1f	kunne stoppe blødninger, og foreta nødvendig bandasjering

1g	kunne behandle en sjokkskadet person

1h	kunne behandle personer med forbrenning, skolding og skader forårsaket av elektrisitet og skader forårsaket av kjemiske stoffer

1i	kunne utføre redning og transport av skadede personer


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kunne opptre slik at sikkerheten ombord blir ivaretatt på forsvarlig måte i henhold til gjeldende standarder og krav til besetningsmedlemmene

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for ulike nødssituasjoner som kan oppstå ombord i skip og flyterigger

2b	kunne gjøre rede for de vanlige reglene og rutinene for beredskap mot ulykker og nødssituasjoner, herunder evakueringsprosedyrer

2c	kunne gjøre rede for bruk av ulike typer flytemidler, redningsfarkoster, utsettings- og evakueringsutstyr som er vanlig ombord i skip og flyterigger

2d	kunne gjøre rede for de vanligste kategorier av personlig livredningsutstyr

2e	kunne gjøre rede for overlevelsesmetoder på sjøen

2f	kunne gjøre rede for prosedyrer i forbindelse med helikopterassistanse

2g	kunne gjøre rede for hvilket utstyr som finnes i redningsfarkostene og kunne demonstrere bruken av dette

2h	kunne oppbevare livbelte og kunne bruke dette i en nødsituasjon

2i	kunne utløse og kaste over bord en livbøye og kunne undersøke om utstyret fungerer riktig

2j	kunne ta seg ombord i et redningsfartøy fra et annet fartøy og fra sjøen med redningsutstyr på, og kunne hjelpe andre ombord

2k	kunne rette opp en veltet redningsflåte

2l	kunne assistere ved utsetting av livbåt eller beskrive utsetting av livbåt under de vanlige utsettingsarrangementer

2m	kunne bruke nødradioutstyr, inkludert nødpeilesender

2n	kunne bruke engelsk i sikkerhetssammenheng


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om generelle prinsipper som gjelder for forebygging av brann ombord, brannberedskap og kunne vise grunnleggende ferdigheter i brannbekjempelse og redning i henhold til internasjonale standarder

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal 

3a	kunne gjøre rede for hvordan brann kan oppstå og bre seg, og for stoffers flammepunkt og brennbarhet

3b	kunne gjøre rede for hvordan skips-/riggbranner kan forebygges

3c	kunne gjøre rede for ulike typer brannalarmer og røykvarslingssystemer

3d	kunne gjøre rede for og kunne bruke ulike typer brannslokkingsutstyr

3e	kunne gjøre rede for et skips/en riggs brannslokkingsorganisasjon, og for ulike typer faste brannslokkingssystemer

3f	kunne gjøre rede for brannberedskapstiltak, brannslokkings- og skadebegrensingsmetoder

3g	kunne gjøre rede for virkemåten til personlig røyk- og brannbeskyttelsesutstyr (inkludert pressluftapparater) og kunne demonstrere hvordan utstyret brukes

3h	kunne demonstrere sikkerhet, redning, bruk av utstyr og slokkemetoder, herunder bruk av åndedrettsbeskyttelse i røykfylt rom

3i	kunne bruke engelsk i brann- og beredskapssituasjoner



2.25	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne fartøyets organisering og hvilke regler som gjelder for dette. De skal ha kjennskap til kontrollerende myndigheter

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne til befalets arbeidsoppgaver, ansvar og myndighetsområde

1b	kjenne til organisasjonsplanen ombord til sjøs og når fartøyet er i havn

1c	kjenne til sjøfartsloven, sjømannslovens bestemmelser, bemanningsforskrifter og bemanningsoppgaver ombord

1d	kjenne til generelle vaktinstrukser og vaktrutiner

1e	kjenne til skipskontrollens oppgaver, regler og sertifikater

1f	kjenne til klassifikasjonsselskapenes oppgaver, regler og sertifikater



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 elektrikerfaget

1.1	Felles moduler for elektrikerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Elektriske
		installasjoner
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

17%1

223
Modul 2:	Kommunikasjons-			anlegg og signal-			tekniske anlegg

Kapittel 2.3
Mål 1.


5%


66
Modul 3:	Alarm- og 				overvåkingsanlegg
Kapittel 2.4
Mål 1.

5%2

66
Modul 4:	Motoranlegg
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%3

130
Modul 5:	Styre- og regulerings-		systemer for elektriske 		installasjoner

Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.


10%4


130
Modul 6:	Elektriske anlegg i 			eksplosjonsfarlige 			områder (Ex-områder)

Kapittel 2.7
Mål 1.


3%5


39
Til sammen

50%
654


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 1/3 av modul 1.
2	ca. 1/2 av modul 3.
3	ca. 1/3 av modul 4.
4	ca. 1/3 av modul 5.
5	ca. 1/2 av modul 6.


Det er bedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven får opplæring i forhold til lære-planens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften/skolen selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften/skolen sørge for at lærlingen/eleven får denne opplæringen på annen måte.





1.2	Moduler for området - Elektriske bygningsinstallasjoner

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 7:	Elektriske bygnings-			installasjoner
Kapittel 2.8
Mål 1.

20%1

262
Modul 8:	Kommunikasjons- og 		signalanlegg
Kapittel 2.9
Mål 1.

10%2

130
Modul 9:	Spesielle installasjoner
Kapittel 2.10
Mål 1.

5%3

66
Modul 10:	Byggautomatiserte 			anlegg
Kapittel 2.11
Mål 1.

10%4

130
Modul 11:	Helse, miljø og 			sikkerhet
Kapittel 2.12
Mål 1, 2 og 3.

3%5

39
Modul 12:	Bedriftslære
Kapittel 2.13
Mål 1, 2, 3 og 4.

2%6

28
Til sammen

50%
655


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 1/7 av modul 7.
2	ca. 1/3 av modul 8.
3	ca. 1/2 av modul 9.
4	ca. 2/3 av modul 10.
5	ca. 1/4 av modul 11.
6	ca. 1/2 av modul 12.


Det er bedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven får opplæring i forhold til lære-planens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften/skolen selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften/skolen sørge for at lærlingen/eleven får denne opplæringen på annen måte.













1.3	Moduler for området - Tekniske, elektriske anlegg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 7:	Automatiserte 			motoranlegg 
Kapittel 2.14
Mål 1.

20%1

260
Modul 8:	Transport- og lager-			styringsanlegg
Kapittel 2.15
Mål 1.

5%2

66
Modul 9:	Installasjoner i eksplo-		sjonsfarlige områder
Kapittel 2.16
Mål 1.

10%

130
Modul 10:	Alarm- og 				overvåkingsanlegg
Kapittel 2.17
Mål 1.

5%

66
Modul 11:	Elektriske maritime in- 
 		stallasjoner og anlegg
Kapittel 2.18
Mål 1.

5%4

66
Modul 12:	Helse, miljø og 			sikkerhet
Kapittel 2.19
Mål 1, 2 og 3.

3%4

39
Modul 13:	Bedriftslære
Kapittel 2.20
Mål 1, 2, 3 og 4.

2%5

28
Til sammen

50%
655


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 2/5 av modul 7.
2	ca. 1/2 av modul 8.
3	ca. 2/3 av modul 11.
4	ca. 1/4 av modul 12.
5	ca. 1/2 av modul 13.


Det er bedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven får opplæring i forhold til lære-planens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften/skolen selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften/skolen sørge for at lærlingen/eleven får denne opplæringen på annen måte.














1.4	Moduler for området - Maritime, elektriske anlegg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 7:	Maritime elektriske 			installasjoner
Kapittel 2.21
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

22%1

286
Modul 8:	Måle- og regulering-			steknikk - Alarm- og 		sikringssystemer

Kapittel 2.22
Mål 1, 2 og 3.


18%2


236
Modul 9:	Drift av skip og 			flyterigger
Kapittel 2.23
Mål 1, 2 og 3.

5%3

66
Modul 10:	Beredskap og 
		sikkerhet
Kapittel 2.24
Mål 1, 2 og 3.

3%

39
Modul 11:	Bedriftslære
Kapittel 2.25
Mål 1.

2%4

28
Til sammen 

50%
655


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 3/4 av modul 7.
2	ca. 3/4 av modul 8.
3	ca. 1/2 av modul 9.
4	ca. 1/2 av modul 11.


Det er bedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven får opplæring i forhold til lære-planens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften/skolen selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften/skolen sørge for at lærlingen/eleven får denne opplæringen på annen måte.

