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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 grunnkurs elektrofag.


Når læreplanene for hele utdanningsløpet 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 læreplanen foreligger.  Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, 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.
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Kapittel 1: Generell informasjon

1.1 Innledning

Moderne samfunn er utenkelige uten elektrisitet - og elektrisk energi finner stadig nye anvendelser i hjem, fabrikk, kontor, arbeid og fritid.

I Norge skjer produksjonen av elektrisitet mest i energiverk som omformer vannkraft til strøm ved stadig mer effektive turbiner og generatorer.  Forsyningsnettene utvides ikke bare ved nasjonal samkjøring, men også ved sammenkopling internasjonalt som gjør det mulig å utveksle elektrisk energi mellom land.

Elektriske maskiner er grunnlaget for industri - for alle typer prosessindustri fra smelting til elektrolyse, og for all slags verkstedindustri ved maskiner for skjæring, sveising eller forming. Det skjer også en vedvarende utvikling av elektriske redskaper for ulike håndverk og for service, fra snekring til sykepleie.

Transport og kommunikasjoner er i økende grad basert på elektrisk energi, f.eks. ved elektromotorer, signalsystemer, belysning og telefoni.

I hjemmene benyttes elektrisitet ikke bare til lys og varme, men i vaskemaskiner, komfyrer, kjøleskap, vifter, radio og TV.

Elektriske signaler brukes i stadig større omfang for styring av allslags systemer - fra termostater i husoppvarming til regulering av utslippene fra biler, fra kontorbygningenes heiser til flyenes radarer, fra kontrollen av elektrokjemiske industriprosesser til personaladministrasjon og økonomiforvaltning.

Mikroelektronikk vinner innpass på stadig flere felter, og spenner over hele feltet fra under-holdningsindustriens videoer til de moderne systemer for styring basert på informa-sjonsteknologi.

Kort sagt:  På alle plan blir vi mer avhengige av elektrisistet:  som drivkraft, som varmegiver, som lyskilde, som styringsredskap.

Elektrisitet kan utløse og drive store krefter, men kan også føre til personskade, brann og eksplosjoner.  Derfor er det nødvendig med  regulering gjennom lover og bestemmelser, offentlig tilsyn og materialkontroll.  Dersom arbeidet ikke blir godt utført, får det lett store konsekvenser for samfunnet.

Arbeid på feltet krever derfor nøyaktighet, sikkerhet og systematikk, det fordrer logisk tenkemåte, kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og det forutsetter kreativitet, både i løsningen av konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester.

1.2 Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs elektrofag, må søker normalt ha gjennomgått 9-årig grunnskole eller tilsvarende. Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3 Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig.   


1.4 Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene
Elektroteknikk; elektronikk; elektromekanikk og apparatmontasje; elektriske bygnings-installasjoner; kommunikasjon-, signal- og alarmanlegg; automatiserte anlegg.
Til sammen 22 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving.
Til sammen 11 uketimer.

Valgfag
2  uketimer.

Det vises ellers 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.  


1.5 Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I i studie-retningen.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

For fag som er lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet, vil hovedmodellen for opplæringsløpet være to år i skole (grunnkurs og videregående kurs I).  Den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift.  Opplæringen avsluttes med fagprøve.  Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen. 

For fag som ikke er lagt under fagopplæring i arbeidslivet, er hovedmodellen 3 års opplæring i skole.

Fagbrev
For å oppnå fagbrev,  må det avlegges prøve i faget etter reglene i lov om fagopplæring i arbeidslivet, § 19 og § 20.

Annen yrkeskompetanse
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev, får man vitnemål etter 3 års 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 gjennomført 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 som tilsvarer et bestemt nivå i følgende fag:  Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie (4 uketimer), matematikk (5 uketimer) og naturfag (5 uketimer).  De allmenne fagene fra grunnkurset og videregående kurs I gir delkompetanse i forhold til den generelle studiekompetansen.

For elever som har avsluttet fagutdanning med fagbrev/svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende fag og moduler i allmenne fag.  

Generell studiekompetanse kan også oppnås ved å velge et videregående kurs II med allmenne fag etter to år ved en av de yrkesfaglige studieretningene.

Kapittel 2: Mål og hovedmomenter


2.1 Felles mål for studieretningsfagene for grunnkurs elektrofag

Elevene skal

	 kunne bruke verktøy og utstyr på riktig måte, kunne arbeide nøyaktig og korrekt og være i stand til å utnytte materialer godt

	vise respekt for og kunne anvende de lover, forskrifter, regler og etiske normer som gjelder for fagene og for hva som menes med et fagmessig utført arbeid

 	vite at fagene krever en god serviceinnstilling

	kjenne til den betydning utnytting av elektrisk energi har hatt for samfunnsutviklingen i Norge

	kjenne til de andre nordiske lands energikilder og samarbeidsformer om kraftoverføring, og kunne sette dette inn i et globalt perspektiv

	utvikle evne til aktivt å analysere lærings- og arbeidsmiljø, slik at de er i stand til å fremme helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold på arbeidsplassen

	kjenne til den tekniske utviklingen i fagene og hvordan ny teknologi brukes

	vise en aktiv, positiv og kritisk innstilling til samfunnet og de problemer og muligheter den tekniske utviklingen medfører i såvel sosial som etisk og miljømessig forstand

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig mellom allmennfagene og studieretningsfagene

	gjennom aktiv deltakelse ta ansvar for egen læring ved å organisere arbeidet, sette mål og delta i evaluering i forhold til målene

	vise kreative, praktiske og eksperimenterende evner i løsning av problemer

	vise evne til å ta selvstendige avgjørelser

	kjenne de grunnleggende prinsippene for kvalitetssikring og internkontroll i henhold til dokumentasjon, revisjon av dokumentasjon og avvikskontroll

	forstå hvorfor det er nødvendig med samarbeid i skole og arbeidsforhold, og hvordan det kan legges til rette for godt samarbeid.  Forstå hvordan framdriften av et arbeid kan legges til rette i åpent samarbeid med andre 

	vise omsorg, ansvar og respekt for seg selv og andre, særlig slik yrkesutøvelsen påvirker andres levevilkår

	vise trygghet, forståelse, innsikt og ferdigheter i faget som kan danne grunnlag for yrkesliv, samfunnsliv og videre skolegang

	opparbeide grunnleggende systemforståelse for å kunne bli en god fagarbeider, og for å kunne gå videre til et av de VK-I kurs som  bygger på grunnkurset











2.2 Elektroteknikk


Mål 1:
Elevene skal kunne forklare prinsippene for produksjon og bruk av elektrisk energi og kunne drøfte de ulike produksjons- og bruksmåter i samfunnsmessig og økologisk perspektiv, regionalt, nasjonalt og globalt

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare prinsippet for produksjon av elektrisk energi i større mengder ved omforming fra vindenergi, bølgeenergi, kjerneenergi, varmeenergi og vannkraft, og drøfte ulike energi-kilder for produksjon av elektrisk strøm  i samfunnsmessig og økologisk perspektiv

1b	forklare prinsippet for overføring av elektrisk energi fra energiverk og fram til forbruker. Drøfte ulike framføringsmåter i samfunnsmessig, økologisk og estetisk perspektiv

1c	forklare den prinsipielle oppbygningen av de mest brukte kjemiske spenningskilder og drøfte bruken av disse i miljø- og samfunnsmessig perspektiv

1d	drøfte kort den betydning elektrisk energi har hatt for samfunnsutviklingen i Norge


Mål 2:
Elevene skal kunne anvende grunnleggende regler for elektrisk spenning, strøm, effekt og energi i sammenheng med resistanser, induktanser og kapasitanser til å løse praktiske problemstillinger i forbindelse med veksel- og likestrømskretser

Elevene skal være kjent med hva som skjer dersom en person blir utsatt for elektriske støt, og hvordan en person som har fått elektriske støt skal behandles

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	forklare de faremomenter som oppstår ved arbeid på anlegg under spenning og hvilke forholdsregler som må tas for ikke å utsette noen for elektrisk støt, og gi førstehjelp til en person som er blitt utsatt for elektrisk støt

2b	bruke følgende instrumenter og apparater:
	universalinstrument, RLC-målebro, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsynings og skilletransformator

2c	lese, anvende og tegne enkle elektriske koblingsskjema  

2d	koble en motstand til henholdsvis like- og vekselspenning.  Måle spenning, strøm og resistans.  Beregne strøm og resistans

2e	sammenkoble likestrømskilder, og måle spenning, strøm og indre resistanser.  Beregne spenning, strøm og indre resistans

2f	koble motstander i serie- og parallellkobling.  Måle delspenninger og greinstrømmer.  Beregne resistans, delspenninger og greinstrømmer.  Under veiledning, feilsøke på elektriske varmekilder tilkoblet ulike reguleringsbrytere

2g	måle resistansen i ledninger og hvordan resistansen forandrer seg ved temperatur-forandringer.  Beregne ledningsresistans, resistansforandring ved temperaturforandring og spenningsfall i ledninger.

2h	koble elektriske varmekilder til ulike reguleringsbrytere.  Måle effekt med strøm/ spenningsmetoden og med Wattmeter.  Beregne effekt og energi

2i	måle induktansen til en relespole, koble relespolen til like- og vekselspenning og måle strøm og effekt.  Forklare strømmens magnetiske virkning og begrepet induktans

2j	måle kapasitansen til en kondensator, koble kondensatoren til like- og vekselspenning og måle strøm.  Forklare begrepet kapasitans og elektriskt felt

2k	koble opp induktive og kapasitive givere, og forklare prinsipiell virkemåte

2l	lage en tidsforsinket kobling med motstand og kondensator

2m	forklare motorprinsippet for følgende likestrømsmotorer:  permanentmagnetmotor, seriemotor og shuntmotor

2n	forklare generatorprinsippet og prinsippet for en enkel vekselstrømsgenerator

2o	forklare transformatorprinsippet

2p	koble kretser med resistans, induktans og kapasitans i serie og parallell.  Måle spenninger, strøm og faseforskyvning.  Beregne rektanser, impedanser, spenninger, strømmer og faseforskyvning og sette opp vektordiagrammer

2q	koble symmetrisk resistiv last til trefaset vekselspenning i stjerne- og trekantkobling og måle strøm, spenning, effekt og energi.  Beregne strøm, effekt og energi

2r	undersøke ladetilstanden til en blyakkumulator, og koble akkumulatoren for lading.  Forklare de faremomenter som er knyttet til lading av blyakkumulatorer

2.3 Elektronikk


Mål 1:
Elevene skal, under veiledning, kunne koble opp og kunne feilsøke på enkle elektroniske apparater som enkle stabiliserte strømforsyninger, lavfrekvensforsterkere, effektkretser for styring av lys, varme og småmotorer, og enkle digitale styre- og tellekretser

Elevene skal kunne lage enkle elektroniske kretskoblinger for å løse et praktisk problem

Elevene skal kunne anvende nødvendig dokumentasjon (tegninger, skjema og beskri-velser) og forskrifter 

Elevene må vise nødvendige kunnskaper om elektroniske komponenters- og kretsers virkemåte og beherske måleteknikk for å kunne feilsøke på enkle elektroniske apparater


Hovedmomenter Analogelektronikk  ( 1a  -  1n)
Elevene skal kunne

1a	måle og forklare oppbygning og bruksområder til de forskjellige passive komponentene som brukes i elektroniske apparater

1b	måle og forklare virkemåte og bruksområder til følgende aktive komponenter:
	Dioder, transistorer, operasjonsforsterkere, power MOS-FET, UJT, tyristorer, diac og triac.  Forklare komponentenes karakteristikker og tekniske data, og anvende disse ved konstruksjon av enkle kretser

1c	bruke følgende instrumenter og apparater til måling og feilsøking på elektroniske komponenter og kretser:  Universalinstrument, RLC-målebro, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyning og skilletransformator

1d	lese, anvende og tegne blokk- og koblingsskjema for elektroniske analoge kretskoblinger

1e  	koble opp likeretter med filter og måle vekselspenning, likespenning, likestrøm og rippelspenning.  Forklare anvendelse og virkemåte til koblingen, og hvordan en går fram for å feilsøke

1f	koble opp en stabilisert strømforsyning, og måle likespenning, likestrøm og rippelspenning ved varierende belastning.  Gi eksempler på bruksområder, forklare virkemåten til koblingen og hvordan en går fram for å feilsøke

1g	konstruere og koble opp et spenningsforsterkertrinn med transistor, og måle spennings-forsterkning og inn- og utgangsimpedansen til trinnet.  Forklare anvendelse og virkemåte til koblingen

1h	konstruere og koble opp forskjellige forsterkertrinn med operasjonsforsterker, og måle forsterkning.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1i	utføre målinger på et enkelt kompelementært lavfrekvens utgangsforsterkertrinn, gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1j	utføre målinger på en fasestyring med tyristor, gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1k	utføre måling på en fasestyring med triac, gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1l	utføre måling på en styrekrets med Power MOS-FET, gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1m	lese og anvende datablader som er skrevet på engelsk

1n	konstruere og koble opp en fotoelektrisk bryter, og funksjonsprøve koblingen.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten


Hovedmomenter Digitalelektronikk  (1o  -  1y)
Elevene skal kunne

1o	forklare oppbygningen av det binære tallsystemet.  Regne om fra desimaltall til binærtall og fra binærtall til desimaltall

1p	forklare hva som menes med logikk, logiske kretskomponenter og digitalelektronikk

1q	forklare inn- og utgangsnivå og driftspennningen til TTL- og CMOS-kretser

1r	lese, anvende og tegne enkle blokk- og koblingsskjema for digitale kretskoblinger

1s	koble opp digitale kombinatoriske kretser med CMOS, måle inn og utgangssignaler og sette opp funksjonstabeller for kretsene.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1t	sette opp boolske uttrykk for digitale kretser og enkle koblinger, løse praktiske styrings-problemer med bruk av funksjonstabeller og boolsk algebra, koble opp styrekretsene og utføre funksjonsprøving.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1u	koble opp de mest anvendte digitale vippene, måle signalene fra vippene og sette opp funksjonstabeller.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1v	koble opp en binærteller med dekoding fra binær til desimal avlesning, og funksjonsprøve koblingen.  Gi eksempler på bruksområder og forklare funksjonsmåten

1w	lese og anvende datablad, skrevet på engelsk

1x	utføre feilsøking og reparasjon på enkle digitale kretskoblinger

1y	lage en enkel kodelås eller alarmkrets ut fra en gitt problemstilling

2.4 Elektromekanisk arbeid og apparatmontasje


Mål 1:
Elevene skal, under veiledning, kunne lage og sette sammen kabinetter (chassis) for elektroniske apparater, og bearbeide prefabrikerte kabinetter etter tegning

Elevene skal kunne framstille enkle trykte kretskort, og kunne montere komponenter, ledninger, plugger og kontakter

Elevene skal kunne utføre lodde- og pressforbindelser

Elevene skal behandle, oppbevare og deponere miljøfarlige produkter på forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	utføre målinger med metermål, stållinjal, skyvelære og mikrometer

1b	lese og forstå mekaniske tegninger for å lage kabinetter og bearbeide prefabrikerte kabinetter for apparater

1c	beskrive ulike typer skruer, muttere og skiver

1d	bruke personlig verneutstyr på riktig måte

1e	utføre enkle benkarbeider:  kappe, file, merke opp, spenne fast og gjenge

1f	bruke bor og boremaskiner, stanse-, knekke- og slipemaskiner

1g	utføre tinnlodding (myklodding), samt kunne kontrollere og vurdere kvaliteten av loddinger

1h	utføre pressforbindelser for mindre ledertverrsnitt

1i	framstille enkle kretskort

1j	bygge enkle elektroniske apparater etter tegninger og byggebeskrivelser og forstå at det settes krav til teknisk og fagmessig utførelse

1k	behandle, oppbevare og deponere miljøfarlige produkter

2.5 Elektriske bygningsinstallasjoner


Mål 1:
Elevene skal, under veiledning, kunne installere og reparere enkle simulerte elektriske bygningsinstallasjoner

Elevene skal kunne anvende nødvendig dokumentasjon (tegninger, skjema og beskrivelser), forskrifter og de aktuelle regler som gjelder for slike installasjoner

Elevene skal kunne forklare ulike typer av fordelingssystemer, forlegningsmåter og koblingsmetoder som gjelder for denne type installasjoner

Elevene skal forklare kravet til sikkerhet i elektriske anlegg

Elevene skal kunne forklare anleggenes virkemåte og beherske måleteknikk for å kunne utføre vanlige reparasjoner

Elevene skal kunne drøfte tiltak for energiøkonomisering

Elevene skal behandle, oppbevare og deponere miljøfarlige produkter på forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare prinsippet for hvordan et inntak utføres

1b	forklare prinsippet for hvordan elektrisk energi føres fram fra inntak til fordelingsskap

1c	forklare hvordan et fordelingssskap er bygget opp, og de fordelingssystemer som brukes, og prinsippet for hvordan elektrisk energi måles

1d	forklare de krav som stilles til sikkerhet i elektriske anlegg
	(Personsikkerhet, brannsikkerhet og driftssikkerhet)

1e	forklare bruk av forskrifter og aktuelle regler for elektriske bygningsinstallasjoner

1f	forklare prinsippet for valg av vern og ledertverrsnitt

1g	lese, anvende og tegne enkle elektriske installasjonstegninger

1h	vurdere om elektrisk materiell, ledninger og kabler er i samsvar med den gitte dokumentasjon for installasjonen

1i	koble følgende typer brytere og vendere:
	en- og topolet bryter, serievender, vekselvender og kryssvender

1j	under veiledning, utføre simulerte elektriske installasjoner av lampepunkter og stikkontakter i bolig med garasje ut fra gitt dokumentasjon.  Forklare prinsippet for sokkelmerking av lamper og prinsipiell virkemåte for en lysrørarmatur

1k	under veiledning, utføre installasjon av varmeovner i bolig ut fra gitt dokumentasjon.  Forklare prinsippet for ulike mindre typer av varmeanlegg

1l	drøfte energiøkonomiseringstiltak for en elektrisk boliginstallasjon




2.6 Kommunikasjons -, signal- og alarmanlegg


Mål 1:
Elevene skal, under veiledning, kunne utføre enkle simulerte installasjoner og repara-sjoner av kommunikasjons-, signal- og alarmanlegg.  De skal kunne anvende nødvendig dokumentasjon (tegninger, skjema og beskrivelser), forskrifter og aktuelle regler som gjelder

Elevene skal kunne forklare ulike typer av forlegningsmåter og koblingsmetoder som gjelder for denne type anlegg

Elevene skal kunne forklare anleggenes virkemåte og beherske måleteknikk for å kunne utføre vanlige reparasjoner

Elevene skal behandle, oppbevare og deponere miljøfarlige produkter på forsvarlig måte

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	bruke de forskrifter og regler som gjelder for kommunikasjons-, signal- og alarmanlegg

1b	vurdere om materiell, ledninger, kabler og sikringer er av rett type og riktig dimensjonert i henhold til dokumentasjon

1c	lese, anvende og tegne enkle blokk- og koblingsskjema og installasjonstegninger for denne type anlegg

1d	utføre skjult og åpen forlegning for denne type anlegg

1e	under veiledning, installere ringeanlegg for bolig ut fra gitt dokumentasjon.  Forklare anleggets virkemåte, kunne feilsøke og reparere anlegget

1f	under veiledning, installere porttelefonanlegg for bolig ut fra gitt dokumentasjon.  Forklare anlggets virkemåte, feilsøke og reparere anlegget

1g	under veiledning, installere automatisk brannalarmanlegg med felles detektoradresse i bolig.  Forklare anleggets virkemåte, feilsøke og reparere feil på detektor-, melder- og alarmsløyfe og strømforsyning til sentral-apparatet

1h	under veiledning, installere antenneanlegg i bolig for mottaking av landbasert kringkasting. Forklare anleggets virkemåte, feilsøke og reparere anlegget.  Anlegget kan utvides til å omfatte mottaking av kringkasting via satellitt  (parabolantenneanlegg)

1i	behandle, oppbevare og deponere miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


2.7 Automatiserte anlegg


Mål 1:
Elevene skal, under veiledning, kunne koble opp enkle motorstyringer og kunne bruke programmerbare styringer for å styre automatiserte anlegg

Elevene skal kunne utarbeide programmeringsunderlag, programmere og funksjonsprøve anlegg med programmerbare styringer, og kunne forklare prinsipiell virkemåte for å kunne feilsøke på slike anlegg

Elevene skal kunne løse enkle styringstekniske problemer med programmerbare styringer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare hva som menes med begrepene automatisering, styring- og reguleringsteknikk

1b	forklare den prinsipielle virkemåten til en programmerbar styring, utarbeide programmeringsunderlag og programmere enkle styringer

1c	koble induktive- og kapasitive givere til programmerbare styringer

1d	løse enkle styringstekniske problemer med programmerbare styringer, koble opp og funksjonsprøve styringene

1e	koble opp en kontaktorstyrt dreieretningsvender for trefaset 230V asynkronmotor med nødvendig vern og fjernbetjening, fra to forskjellige steder.  Gi eksempler på og forklare koblingens virkemåte

lf	beskrive hensikten med og prinsippene for enkle startapparater, og vise med en enkel oppkobling hvordan to motorer kan kobles i avhengighet av hverandre

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 målene i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike hensikter, bl.a.:

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram mot en kompetanse

	å veilede, motivere og utvikle elevene

	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 og i kapittel 2 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 læreplanen.

3.3 Hvordan skal vurdering 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 elevene fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen.  Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i  terminkarakteren. 
Lærere  vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakteren og i dokumentert 
resultat av  avsluttende eksamen.



3.4 Spesielle forhold som gjelder studieretningsfagene

Lærefagene innenfor studieretning elektrofag er underlagt nasjonale lover og forskrifter,  og strenge etiske normer for faglig utførelse.  Dette er styrende for opplæringen i disse fagene.  Elevene kan bruke de hjelpemidler det er naturlig å bruke i de enkelte fagene ved prøver og 
eksamener, slik de brukes i tilsvarende situasjoner i arbeidslivet.  Gjennom skoleåret skal det gjennomføres individuelle prøver som grunnlag for individuelle karakterer.  Arbeidet som utføres daglig med de enkelte fag, skal også være med på å danne grunnlag for både termin- og standpunktkarakterer.  Et viktig mål er at elevene skal tilegne seg kompetanse i å løse oppgaver og problemer slik de møter dem i arbeidslivet.

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre minst to prosjektarbeider, der planlegging, samarbeidsevne, og faglige kunnskaper skal legges til grunn for standpunktkarakter.  I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Krav til prosjektoppgavene:

	Den ene prosjektoppgaven skal være individuell, den andre skal være et prosjekt som utføres av en gruppe.

	Aktuelle temaer for oppgavene gis av skolen.  Temaene skal ta utgangspunkt i studieretningsfagene, og felles allmenne fag skal anvendes for å løse oppgavene.

	Eleven/gruppen velger tema og problemområde for hver av de to prosjektoppgavene.   Faglærer skal godkjenne de problemområder eleven/gruppen har valgt.

	Oppgaven skal løses på en slik måte at eleven/gruppen må vise at han/hun/gruppen har kompetanse både når det gjelder praktiske ferdigheter, faglig kunnskap og innsikt, vurderings- og samarbeidsevne.

Vedlegg 1
1.1 Fag- og timefordeling

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Teori
Praksis
Norsk
75 
2 


Engelsk
75 
2 


Matematikk
112 
3 


Naturfag
75 
2 


Kroppsøving
75 
2 


Studieretningsfag




Elektroteknikk
150 
4 
60%
40%
Elektronikk
223 
6 
60%
40%
Elektromekanisk arbeid og apparatmontasje
112 
3 
20%
80%
Elektriske bygningsinstallasjoner
150 
4 
40%
60%
Kommunikasjons-, signal- og alarmanlegg
112 
3 
50%
50%
Automatiserte anlegg
75 
2 
50%
50%
Valgfag
75 
2 


Til sammen
1309 
35 


1.2 Moduler

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Modul 1:
Elektroteknikk

150 

4 
Modul 2:
Elektronikk

224 

6 
Modul 3:
Elektromekanisk arbeid og apparatmontasje

112 

3 
Modul 4:
Elektriske bygningsinstallasjoner

150 

4 
Modul 5:
Kommunikasjons-, signal- og alarmanlegg

112 

3 
Modul 6:
Automatiserte anlegg

75 

2 

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Konf. 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 grunnkurs elektrofag


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter i alle fag.  
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Prinsipper

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fagene kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal minst ett være et allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig eksamen.

5.	Eksamensoppgavene utarbeides sentralt eller lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.	Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.

7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

B.	Eksamensform på grunnkurset:

	Studieretningsfag: Alle elever skal opp til eksamen i elektroteknikk eller elektronikk.
		Eksamensoppgavene utarbeides sentralt.
		Elevene kan trekkes ut til eksamen i øvrige studieretningsfag.
		Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
	
	Allmenne fag:	Eleven kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 
		fag.

	Eksamensform:	Alle studieretningsfag: skriftlig.
		Felles allmenne fag: se de enkelte læreplaner.


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


