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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, generelldel, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.  
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i 	grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) elektro.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elemter 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 gitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 25. mai 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Moderne samfunn er utenkelige uten elektrisitet - og elektrisk energi finner stadig nye anvend-elser 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 elektro-motorer, 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 termo-stater 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 informasjons-teknologi.

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 eks-plosjoner. 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 tenke-måte, 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.

Videregående kurs I elektro kvalifiserer for videre opplæring i bedrift i en rekke yrker hvor det utføres installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektriske system, anlegg og motorer.
1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I elektro er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I elektro består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 

Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.





















Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne utføre arbeidet etter gode arbeidsprosedyrer, bruke verktøy og utstyr riktig, arbeide 	nøyaktig og være i stand til å utnytte materialene godt

	kunne utføre arbeidet fagmessig og holde orden under arbeidet

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

	kjenne den betydning elektrisk energi har hatt for samfunnsutviklingen i Norge

	vise respekt for og kunne anvende lover, forskrifter og regler og kunne arbeide etter etiske 	normer som gjelder for området

	kjenne til de nordiske lands energikilder og samarbeidsformer for energioverføring, og 	kunne sette dette inn i et globalt perspektiv

	kunne legge til rette for samarbeid og kunne samarbeide med andre i skole og arbeids-	forhold

	vise kreative, praktiske og eksperimentelle evner i løsning av oppgaver

	vise god serviceinnstilling og kunne kommunisere med andre

	vise omsorg, ansvar og respekt for andre

	kunne ta selvstendige avgjørelser

	kunne ta ansvar for egen læring ved å organisere arbeidet, sette mål og delta i evalueringen

	kunne foreta en analyse av lærings- og arbeidsmiljøet, og kunne delta i å forbedre helse-, 	miljø- og sikkerhetsmessige forhold 

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

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

	ha grunnleggende kunnskaper og systemforståelse som kan danne grunnlag for videre 	utdanning og yrkesvalg


2.2	Produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi


Mål 1
Elevene skal kunne forklare prinsipper for ulike typer energiverk og kunne drøfte kostnads- og miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av elektrisk energi. Elevene skal kjenne til den historiske utviklingen av elektrisk energi i Norge

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare prinsippene for energiverk som er basert på vannkraft, kjerneenergi og 	varmeenergi

1b	forklare hvordan energiforsyningen i Norge er administrert

1c	gjøre rede for grunnlag og innhold i energiloven (Lov om produksjon, omforming, 	overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. av 22. juni 1990 nr. 50)

1d	drøfte betydningen av sikker strømforsyning


Mål 2
Elevene skal kunne forklare prinsippet for overføring av elektrisk energi fra produksjon og fram til lavspent forsyningsnett. De skal ha grunnleggende kunnskaper om utstyr og teknikker som brukes i overføringsnett, og kunne forklare prinsipiell virkemåte og bruksområde til verne- og koblingsmateriell

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	forklare prinsipiell oppbygning av samkjøringsnettet og overføringsnett fram til 	lavspent forsyningsnett

2b	drøfte miljømessige, tekniske og økonomiske konsekvenser ved overføring av elektrisk 	energi

2c	forklare prinsipielle virkemåter og bruksområder til ulike typer vern og vanlig 		koblingsutstyr

2d	utføre sammenkobling av lavspent kabel og linje

2e	utføre skjøting av lavspent kabel

2f	gjøre rede for forskrifter som gjelder for arbeid med overføringsnett

2g	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til det arbeidet de utfører

2f	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 3
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om ulike typer lavspente forsyningsnett og fordelingssystemer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	forklare spenninger og strømmer i et trekant- og stjernekoblet trefaset nett med resistiv 	belastning

3b	forklare prinsippet for en trefaset forsyningstransformator og ulike måter den kan 	kobles på

3c	kjenne forskriftene for elektriske bygningsinstallasjoner

3d	forklare prinsippet for strømforsyningsnett, og drøfte valg av forsyningsnett

3e	utføre laboratorieoppkobling av strømforsyningsnett, tilkoblet resistiv belastning og 	måle spenninger og strømmer

3f	finne bruksområdet til de ulike fordelingssystemene og forklare hva som menes med 	spenningsbånd ved hjelp av forskrifter

3g	begrunne krav til opprettholdelse av energiforsyning ved feil

3h	forklare forventet berøringsspenning i de ulike fordelingssystemene


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om oppbygging, virkemåte og bruk av transformatorer og kunne koble opp, sette i drift og søke eventuelle feil på disse

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	forklare prinsippene for ulike typer enfase- og trefasetransformatorer og 	bruksområdene for disse

4b	forklare en transformators påstemplede data, og beregne omsetningsforhold, tap og 	spenninger

4c	begrunne valg av transformator, og kunne montere en transformator ut fra gitt 		dokumentasjon

4d	koble mindre enfase- og trefasetransformatorer, utføre måling av isolasjonsresistans,  	spenninger og strømmer ved resistiv belastning
4e	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

4f	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kjennskap til betingelser for kjøp og salg av energi, 
og kjenne til utstyr og teknikker som brukes for måling av elektrisk energi

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	orientere om energilovens betingelser for kjøp og salg av elektrisk energi

5b	orientere om tariffer og leveringsbetingelser for elektrisk energi

5c	forklare prinsipielle virkemåter for ulike typer tariffapparater

5d	koble ulike tariffappparater til ulike fordelingssystemer og funksjonsprøve apparatene


Mål 6
Elevene skal kunne koble opp en nød- og reservestrømforsyning med akkumulator-batterier, statiske avbruddsfrie strømforsyninger og generatorsett

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

6a	forklare prinsipiell oppbygning og virkemåte til en nød- og reservestrømforsyning

6b	utføre simulert installasjon av mindre batterianlegg ut fra gitt dokumentasjon

6c	utføre simulert installasjon av mindre forsyningsanlegg for reservestrøm med statisk 	avbruddsfri strømforsyning  (UPS)

6d	forklare oppbygning, virkemåte og bruksområder for en vekselstrømsgenerator

6e	utføre simulert installasjon av mindre reservestrømforsyningsanlegg med generatorsett

6f	koble en generator til og fra nettet ved bruk av synkroniskop

6g	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

6h	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


2.3	Elektriske bygningsinstallasjoner


Mål 1
Elevene skal kunne bruke grunnleggende regler for spenning, strøm, effekt og energi i sammenheng med resistanser, induktanser og kapasitanser i forbindelse med veksels- 
og likestrømskretser

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	bruke instrumenter og apparater som universalinstrumenter, Resistans Capasistans 	Induktans-målebro, isolasjonsmåler, funksjonsgenerator og strømforsynings- og 	skilletransformator

1b	beregne og måle resistans og spenningsfall i ledninger

1c	beregne resistansforandring i ledninger ved temperaturforandringer

1d	beregne og måle elektrisk effekt og energi

1e	beregne og måle serie- og parallellkoblede elementer

1f	beregne praktiske kretser med resistans, induktans og kapasitans i serie og parallell

1g	beregne fasekompenseringsutstyr

1h	beregne trefase vekselstrømkretser med resistiv belastning, og måle på trefase 		vekselstrømkretser

1i	måle strøm, spenning, effekt og energi i trefase vekselstrømkretser

1j	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

1k	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om teknikker og utstyr som brukes ved installasjon og reparasjon av inntaks- og fordelingsanlegg og kunne bruke nødvendig dokumentasjon

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	tegne enlinjet fordelingsskjema og foreta overslag over det totale effekt- og 
	energibehov for et mindre anlegg

2b	dimensjonere inntak og fordelingsanlegg for en mindre installasjon, med utgangspunkt i 	anleggets effekt- og energibehov

2c	beregne kortslutningsstrømmer og spenningsfall

2d	begrunne og dokumentere valg av overspennings-, overbelastnings- og 	kortslutningsvern samt selektivitet 

2e	forklare krav til varsling og utkobling ved feil i ulike fordelingssystemer

2f	installere luft- og kabelinntak og fordeling for et mindre anlegg

2g	redegjøre for forskrifter som brukes ved installasjon av inntaks- og fordelingsanlegg

2h	bruke verneutstyr og være bevisst helse- og miljømessige farer som kan være 	knyttet til arbeidet

2i	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 3	
Elevene skal ha kunnskaper om jordingens betydning i elektriske anlegg og kunne utføre kobling og måling av jordingsanlegg

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	forklare oppbygningen av jordingsanlegg for drifts- og beskyttelsesformål i ulike 		forsyningssystemer

3b	utføre kobling av jordingssystem og beskyttelsesledere for en mindre installasjon

3c	måle jordelektroders overgangsresistans og kontrollere at det er god og varig 		forbindelse mellom jordelektrode og utsatte deler i installasjonen

3d	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

3e	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte










Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om utførelse og installasjon av ledningssystemer og om forskriftenes krav til forlegning og vern av ledningssystemer

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	installere ledningsanlegg etter ulike forlegningsmåter, velge kabeltype, tverrsnitt og 	festemetode og kunne utføre branntetning

4b	koble etter fargekodesystem for ledere, og forklare bruksområder til de mest brukte 	kabeltypene

4c	forklare regler for dimensjonering av ledere og vern

4d	beregne kortslutningsstrømmer, velge ledere, vern og koblingsutstyr ut fra utstyrs-		leverandørers lister og underlag

4e	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

4f	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om installasjon og reparasjon av lys- og varmeanlegg, og kunne bruke dokumentasjon, forskrifter og aktuelle regler i forbindelse med dette.  
De skal ha kunnskaper om utstyr for lys- og varmeanlegg og styring og regulering av anleggene

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

5a	forklare virkemåter, egenskaper og bruksområder til de mest brukte lamper og 		lysarmaturer

5b	forklare virkemåter, egenskaper og bruksområder til vanlige termiske apparater, 		varmeovner, varmekabler, varmefolier og varmeelementer

5c	tegne installasjonstegning og koblingsskjema for en mindre lys- og varmeinstallasjon

5d	koble brytere og vendere og styre- og reguleringsenheter for lysarmaturer, termiske 	apparater og lys- og varmeanlegg

5e	orientere om energisparingstiltak i forbindelse med lys- og varmeanlegg

5f	måle isolasjonsresistansen til en elektrisk installasjon

5g	feilsøke og reparere ulike typer lys- og varmeanlegg og utstyr
5h	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

5i	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 6
Elevene skal ha kunnskaper om elektrisk drevet verktøy og elektriske apparater til bruk i husholdning og personlig pleie

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

6a	foreta enkle reparasjoner på elektrisk drevet verktøy og elektriske apparater til bruk i 	medisinsk behandling, husholdning og personlig pleie

6b	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

6c	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte



2.4	Kommunikasjon-, signal og alarmanlegg


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om installasjon og reparasjon av antenneanlegg og kunne bruke nødvendig dokumentasjon og forskrifter. De skal kunne forklare anleggenes virkemåte og beherske måleteknikker for å kunne utføre vanlige reparasjoner. Elevene skal kunne vurdere ledninger og kablers dimensjon i henhold til dokumentasjonen

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	tegne og bruke enkle blokk- og koblingskjema og installasjonstegninger for 	signalanlegg

1b	legge skjult og åpent signalanlegg

1c	installere antenneanlegg for landbasert kringkasting og kringkasting via satelitt i større 
	bygninger som skoler, sykehus og hotell, og kunne forklare denne type anleggs 
	virkemåte og kunne feilsøke og reparere anlegget

1d	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

1e	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte
Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om installasjon og reparasjon av alarmanlegg og kunne bruke nødvendig dokumentasjon og forskrifter. De skal kunne forklare hvordan anlegg-ene virker, beherske måleteknikk og kunne utføre vanlige reparasjoner. Elevene skal kunne vurdere ledningers, kablers og verns dimensjon i henhold til dokumentasjonen

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	tegne og bruke enkel blokk- og koblingskjema og installasjonstegninger for 	alarmanlegg

2b	legge skjult og åpent alarmanlegg

2c	installere automatisk innbruddsalarmanlegg med felles detektoradresse ut fra gitt 		dokumentasjon. De skal forklare anleggets virkemåte, feilsøke og reparere feil på 
	detektor-, melder- og alarmsløyfe og strømforsyning til sentralapparat

2d	installere automatiske, adrenerbare brannalarmanlegg ut fra gitt dokumentasjon og 	kunne forklare anleggets virkemåte, feilsøke og reparere feil på detektor-, melder- og 	alarmsløyfe og strømforsyning til sentralapparatet

2e	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

2f	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om installasjon og reparasjon av tele- og dataanlegg og kunne bruke nødvendig dokumentasjon og forskrifter. De skal kunne forklare hvordan anleggene virker, beherske måleteknikk og kunne utføre vanlige reparasjoner. Elevene skal kunne vurdere ledningers og kablers dimensjon i henhold til dokumentasjonen

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	tegne og bruke enkle blokk- og koblingskjema og installasjonstegninger for tele- og 	dataanlegg

3b	legge skjult og åpent tele- og dataanlegg

3c	installere teleteknisk utstyr i kontor, forklare hvordan anlegget virker, feilsøke og 		reparere anlegget, og redegjøre for Integrated Services Digital Network (ISDN)

3d	installere et mindre lokalt datanett (LAN) og forklare hvordan anlegget er bygget opp, 	kunne feilsøke og funksjonsprøve anlegget


3e	kjenne til etiske retningslinjer og lover for behandling av dataopplysninger og kjenne 
	konsekvensene ved overtredelse av disse

3f	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

3g	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte



2.5	Automatiserte anlegg


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om oppbygging, virkemåte, egenskaper, motorstandarder og motordata for de vanligste like- og vekselstrømsmotorer. Elevene skal kunne forklare prinsipiell virkemåte, oppbygning og bruksområde for slike motorer. Elevene skal ha kunnskaper om oppbygning, virkemåte og bruk av motoranlegg, og kunne koble opp, sette i drift, måle, feilsøke og reparere motorer og motoranlegg

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

1a	forklare virkemåten og kunne koble opp ulike enfase og trefase likerettere gitt ut fra 
	dokumentasjon

1b	forklare prinsippet for filtrering av likestrøm og måle effekt, spenning, toppspenning 
	og rippelspenning

1c	forklare prinsipiell virkemåte, oppbygning og bruksområde for likestrømsmotorer som 	serie-, shunt- og kompoundmotorer

1d	koble opp likestrømsmotorer med startapparater og utstyr for turtallregulering og 		kunne feilsøke på koblingen

1e	forklare prinsipiell virkemåte til asynkronmotor med ett viklingsett, dahlanderkoblet 	motor og motor med adskilte viklinger

1f	koble opp energikretsen til trefase vekselstrømsmotorer med ulike startapparater og 	kunne feilsøke på motor, startapparat og energikrets

1g	utarbeide anleggsdokumentasjon for enkle motoranlegg

1h	bestemme ledertverrsnitt, vern og kontaktor for motoranlegg, og kunne velge vern og 	kontaktor ut fra leverandørenes kataloger

1i	drøfte fordeler og ulemper med ulike startmetoder

1j	forklare prinsippet for turtallsregulering av asynkronmotor og utføre oppkobling av 	turtallreguleringen

1k	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

1l	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om relèstyring av automatiserte anlegg og kunne installere, feilsøke og reparere slike anlegg

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

2a	forklare oppbygning og bruksområdet til ulike typer av releer

2b	utarbeide dokumentasjon som skjemaer, tegninger og beskrivelser for enkle 
	automatiserte anlegg etter gjeldende forskrifter

2c	installere og koble ulike typer relèstyringer

2d	feilsøke og reparere relèstyringer

2e	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 	være knyttet til arbeidet

2f	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om programmerbare logiske styringer (PLS), brukt til styring og regulering av automatiske anlegg

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

3a	installere, sette i drift, feilsøke og reparere anlegg som er styrt med PLS

3b	utarbeide ulike typer av programeringsunderlag for PLS med utgangspunkt i praktiske 	styringsteknisk problemer

3c	programmere og funksjonsprøve PLS for enkelte automatiserte anlegg

3d	bruke riktig verneutstyr og være bevisst de helse- og miljømessige farene som kan 
	være knyttet til arbeidet

3e	behandle og oppbevare miljøfarlige produkter på forsvarlig måte
Mål 4
Elevene skal ha kunnskap om instrumentering og regulering av automatiske anlegg 
for å kunne instrumentere, sette i drift, optimalisere og feilrette enkle simulerte anlegg. De skal kunne forklare reguleringene, beherske måleteknikk og kunne utføre vanlige reparasjoner. Elevene skal kunne tegne og bruke enkle instrumenterte flytskjema

Hovedmomenter
Elevene skal kunne

4a	forklare grunnleggende reguleringsprinsipper, tegne blokkskjema over en regulerings-	sløyfe og forklare hvordan den fungerer

4b	forklare prinsippet for AV og PÅ-regulering, kontinuerlig regulering, og regulerings-	funksjonene P, PI og PID

4c	regulere temperatur, nivå, trykk og turtall

4d	forklare virkemåten til de mest brukte pådragorganer og forestillingsmekanismer

4e	instrumentere, funksjonsprøve og optimalisere temperatur-, nivå-, trykk- og 		turtallregulering på modeller







Kapittel 3:   Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

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


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

I tillegg til læreplanens mål og hovedmomenter må vurderingen ta hensyn til at elektrofagene er underlagt nasjonale lover og forskrifter og internasjonale krav og regler.

Gjennom vurderingen må det legges vekt på elevenes evne til å løse problemer de senere vil bli stilt overfor. Formen på oppgavene må bidra til at elevene tilegner seg nye arbeidsmetoder ved å ta i bruk ny teknologi og nye teknikker.

Krav til prosjektoppgavene:
	En skal være individuell, og en skal utføres i gruppe.
	Alle studieretningsfagene skal være ivaretatt når de to prosjektoppgavene sees i en sammenheng. 
	Oppgavene skal løses på en slik måte at elevene må vise at de har kompetanse både når det gjelder praktiske ferdigheter, faglig kunnskap og innsikt, vurderings- og samarbeidsevne og etisk innsikt.







Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I elektro

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2 
 
 
 
Studieretningsfag


Produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi
186
5
Elektriske bygningsinstallasjoner
299
8
Kommunikasjon-, signal- og alarmanlegg
150
4
Automatiserte anlegg
299
8



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I elektro

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Produksjon, overføring og 
Modul 1:	Mål 1 - 5
150
4
fordeling av elektrisk energi
Modul 2:	Mål 6
38
1
Elektriske 
Modul 3:	Mål 1
75
2
bygningsinstallasjoner
Modul 4:	Mål 2 - 6
224
6
Kommunikasjon-, signal- og 
Modul 5:	Mål 1
38
1
alarmanlegg
Modul 6:	Mål 2
75
2

Modul 7:	Mål 3
38
1
Automatiserte anlegg
Modul 8:	Mål 1
75
2

Modul 9:	Mål 2 og 3
150
4

Modul 10:	Mål 4
75
2

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*


*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2

Vurdering i videregående kurs I elektro.


Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I elektro:

	Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til eksamen i to studieretningsfag.
1.	Det trekkes mellom fagene:  
	produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi
	elektriske bygningsinstallasjoner
Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.
2.	Det trekkes mellom:
	kommunikasjon-, signal og alarmanlegg
	automatiserte anlegg
Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

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



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

