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Forord


Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

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

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) flyfag.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Trygve Gran var den første som krysset Nordsjøen med fly i 1914. Det var den gang en stor bragd, fordi flyet hans ikke var utstyrt med instrumenter. Etter hvert ble flyene utstyrt med mekaniske innretninger for å måle fart og drivstoffmengde. Det kunne for eksempel være et opphengt metallstykke montert på vingen som ga utslag ved økende vindtrykk. Piloten kunne på denne måten holde god avstand til stall speed eller til farlige strukturpåkjenninger. Drivstoffmengden kunne kontinuerlig overvåkes under flyving ved hjelp av en peilepinne som stakk rett opp av tanken.

Utviklingen av elektroniske systemer på luftfartøy er kommet meget langt. Luftfartøyene har avanserte, elektroniske innretninger for å kunne måle høyde, fart, posisjon o.l. Disse informasjonene gjør det mulig å styre luftfartøyet automatisk. Selve flycabinen er innrettet og utstyrt slik at passasjerer og mannskap har det mest mulig behagelig, og konstruksjon og oppbygging av fartøyene er nøye gjennomtenkt i forhold til flyvedyktighet.

For at sikkerheten i lufta skal ivaretas, er det nødvendig at høyt kvalifisert personell til enhver tid overvåker og vedlikeholder fartøyene. Vedlikehold av luftfartøy er systematisk oppbygd og er under streng kontroll av luftfartsmyndighetene.

Videregående kurs I flyfag gir grunnlag for videre utdanning til avioniker eller flymekaniker.
Avionikere og flymekanikere har forskjellige arbeidsoppgaver og ansvarsområder, men begge faggruppene har et felles grunnlag i opplæringen som i hovedsak er gode kunnskaper i elektro-nikk, elektroteknikk, matematikk, naturfag og oversikt over flysystemer. Begynnende spesiali-sering for flyfagene er derfor samlet i ett videregående kurs I.

Norge er medlem av den europeiske organisasjonen Joint Aviation Authorities (JAA) som setter standardkrav for kvalifikasjoner til personell som skal vedlikeholde luftfartøy. Luftfartsmyndigheten vedtar forskrifter som angir disse kravene. Det er flyverkstedene som er ansvarlige for at ansatt personell oppfyller kravene, og luftfartsmyndigheten har kontrollansvaret for at krav til luftdyktighet er ivaretatt.

Videregående kurs I flyfag og videregående kurs II flytekniske fag eller videregående kurs II avionikk tilfredsstiller luftfartsmyndighetens krav til teoretisk grunnutdanning for utstedelse av flyteknisk sertifikat.

Videregående skoler i flyfag må i tillegg til læreplanen aktivt bruke luftfartsmyndighetenes forskrifter for grunnutdanning i undervisningen (Bestemmelser for sivil luftfart).

1.2	Inntakskrav

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

Videregående kurs I flyfag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

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

Mål og hovedmomenter i studieretningsfagene er formulert slik at valg av emner og innlæringsgrad styres av forskrift for flytekniske sertifikater, fastsatt av Samferdselsdepartementet.

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 inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videregående opplæring. Lærekontrakt kan tegnes etter videregående kurs II.

Videregående kurs I flyfag 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.

Flyteknisk sertifikat
Fullført og bestått videregående kurs I flyfag og videregående kurs II flytekniske fag eller videregående kurs II avionikk med karakteren 4 eller bedre i alle fag tilfredsstiller den grunnleggende teoretiske delen av nasjonale og internasjonale krav til flyteknisk sertifikat.

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 yrkes-kompetanse, 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, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy, redskaper og måleinstrumenter

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk

	kunne holde orden ved utførelsen av arbeidet

	oppfylle kompetansekrav som settes for vedlikeholdspersonell i flyindustrien

	kunne vedlikeholde materiell for luftfartøy

	følge gjeldende lover og forskrifter

	se sammenhengen mellom den faglige utførelsen og sikkerheten for mennesker og materiell

	være pålitelige, ansvarsbevisste og objektive

	vise respekt for andre mennesker, uavhengig av bakgrunn og livssyn

	ha kunnskaper om de etiske normer som gjelder for fagområdet

	kjenne til luftfartens historie, tradisjoner og egenart

	holde seg orientert om den teknologiske utvikling i samfunnet

	ha syn for, og kunne ta vare på estetiske sider ved faget

	kunne arbeide selvstendig og i nært samarbeid med andre

	kunne ta ansvar for egen læring

	vise en kritisk innstilling og kunne delta i debatt om faget og fagets plass i samfunnet

	kunne sette faget i en nasjonal og internasjonal sammenheng

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	vise serviceinnstilling

	kunne bruke relevant dokumentasjon, oppslagsverk og fagterminologi på norsk og engelsk



 	Matematikk


Mål 1
Elevene skal kunne bruke matematikk som redskap i faglige problemstillinger og oppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utføre aritmetiske beregninger, og kunne benytte IT-hjelpemidler til å løse oppgaver

1b	kunne regne med tall, bokstavuttrykk og ligninger som inneholder brøker, parenteser, potenser og n-te røtter

1c	kunne utføre beregninger i forskjellige tallsystemer

1d	kunne utføre geometriske konstruksjoner

1e	kunne tegne grafiske fremstillinger for ligninger og funksjoner

1f	kunne bruke trigonometri i praktiske oppgaver

1g	forstå den geometriske begrunnelsen for derivasjon og integrasjon

1h	ha kunnskap om regning med logaritmer



 	Fysikk


Mål 1
Elevene skal kunne bruke fysikkens lover til å løse flytekniske problemer og oppgaver

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om stoffers oppbygging og egenskaper

1b	ha inngående kunnskaper om fysikkens statikk og kunne kombinere enkeltelementer i utregninger og praktisk arbeid

1c	ha inngående kunnskaper om fysikkens kinetikk og kunne kombinere enkeltelementer i utregninger og praktisk arbeid

1d	ha inngående kunnskaper om fysikkens dynamikk, væskedynamikk og termodynamikk, og kunne kombinere enkeltelementer i utregninger og praktisk arbeid

1e	ha inngående kunnskaper om bølgebevegelser for lyd og lys, og kunne bruke kunnskapene i praksis



2.4	Elektrisitetslære


Mål 1
Elevene skal kunne forklare hvordan elektrisitet genereres og beregne hvordan strøm, spenning og effekt fordeler seg i likestrømskretser. De skal kunne utføre målinger på flyets likestrømsforsyningsanlegg, og kunne tolke måleresultatene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hva magnetisme, strøm og spenning er, og hvordan strøm og spenning produseres i luftfartøy

1b	kunne bruke elektrisk terminologi, og benytte korrekte enheter i beregninger

1c	forklare oppbyggingen av vanlige elektriske komponenter, og hvordan disse påvirker strøm, spenning og effekt i kretsen

1d	kunne forklare hvordan spoler og kondensatorer påvirker likestrømskretser

1e	kunne forklare oppbyggingen og virkemåten til likestrømsgeneratorer og –motorer som brukes i luftfartøy


Mål 2
Elevene skal kunne beskrive prinsippene for produksjon av vekselstrøm i luftfartøy. De skal kunne forklare virkemåten til spoler, transformatorer og kondensatorer, utføre målinger på flyets vekselstrømskretser, og kunne tolke måleresultatene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbyggingen og virkemåten til spoler, transformatorer og kondensatorer og kunne utføre beregninger når disse står alene og i sammensattekretser ved forskjellige frekvenser

2b	kunne forklare oppbygging og virkemåte til vekselstrømsgeneratorer og –motorer som brukes i luftfartøy



2.5	Elektronikklære


Mål 1
Elevene skal ha inngående kunnskaper om enkelte sentrale komponenter i elektroniske kretser. De skal kunne teste komponentene og kunne behandle, reparere og lagre kretser og kretskort riktig

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare oppbyggingen og virkemåten til halvledere med P og N materialer og hvilken virkning innføring av forurensning (doping) har på ledeevnen

1b	kunne beskrive vanlige dioder og transistorer og integrerte kretser, og ved hjelp av dataunderlag angi hvordan komponentene fungerer i elektroniske kretser

1c	kunne beskrive og forklare virkemåten til integrerte kretser


Mål 2
Elevene skal kunne forklare ulike servokretser og kunne kople opp en servokrets med synkrosender og –mottaker og kunne tolke forskjellige feil i enkle kretser i luftfartøyets systemer 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forstå og bruke relevant terminologi i forklaringer av servokretser

2b	kunne forklare konstruksjon, virkemåte og bruksområde til vanlige komponenter som brukes i synkrosystem i luftfartøy



2.6	Digitalteknikk/elektroniske instrumentsystemer


Mål 1
Elevene skal ha inngående kunnskaper om digitalteknikk og datateknologi og bruk av dette i luftfartøyer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare oppbyggingen av digitale kretser og mikroprosessorbaserte systemer

1b	kunne forklare konvertering av data mellom analoge og digitale systemer, og mellom digitale formater

1c	kunne forklare hvilke metoder som benyttes for dataoverføring på kabel og fiber


Mål 2
Elevene skal ha inngående kunnskaper om elektrostatisk og elektromagnetisk miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare effekten av elektromagnetiske felter som omgir elektroniske komponenter, og angi hvilke virkning dette kan ha innen luftfarten

2b	kunne behandle ESD følsomt utstyr etter gjeldende standarder


Mål 3
Elevene skal kunne skille mellom analoge og digitale komponenter, og kunne forklare funksjonen til typiske digitale luftfartøysystemer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare hvordan digitale instrumenter brukes i en moderne cockpit og hvilke indikatortyper som benyttes

3b	kunne forklare hvordan digitale systemer brukes i et moderne luftfartøy



2.7	Material og komponentlære


Mål 1
Elevene skal ha inngående kunnskaper om de mest brukte materialene i luftfartøy og hvilke egenskaper disse har


Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne ta hensyn til eventuelle spesielle forhold ved materialet som er av betydning for vedlikehold av luftfartøy, slik at de kan bidra til en sikker og økonomisk luftfart

1b	under arbeid på luftfartøy og komponenter, kunne oppdage og identifisere forskjellige former for korrosjon og hindre utvikling av korrosjon


Mål 2
Elevene skal ha inngående kunnskaper om og ferdigheter i bruken av deler, komponenter og mekanismer som benyttes i luftfartøy

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbyggingen av og kunne bruke forskjellige typer av festeinnretninger som benyttes på luftfartøy

2b	kunne forklare konstruksjonen og oppbygging til forskjellige deler og mekanismer som brukes i luftfartøy

2c	kunne forklare konstruksjon til forskjellige typer elektriske kabler og plugger



2.8	Vedlikeholdsteknikk


Mål 1
Eleven skal kunne utføre arbeid på luftfartøy og i verksteder på en sikker måte

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne følge sikkerhetsrutiner ved arbeid på luftfartøy og i verksteder, og kunne forklare hvilken betydning rutinene har for arbeidskvalitet, effektivitet, helse og miljø

1b	kunne bruke verktøy og materiell riktig og utføre arbeidet på en slik måte at det fremmer en sikker og økonomisk luftfart

1c	kunne tolke og bruke manualer, tegninger, diagrammer og standarder som brukes til ulike luftfartøy

1d	kunne forklare og utføre de vedlikeholdsprosedyrer som omhandler behandling og lagring av luftfartøy på bakken

1e	kunne beregne tyngdepunkt og forklare hvordan luftfartøy veies


2.9	Aerodynamikk


Mål 1
Elevene skal ha inngående kunnskaper om aerodynamikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hva som skjer når et legeme beveges i en luftstrøm hvor temperatur, trykk og tetthet kan variere

1b	kunne bruke fysiske lover som har betydning for aerodynamikk

1c	kunne forklare forhold som har innvirkning på flyet i stabil flystilling, og hvordan disse forholdene forandres hvis flyet beveges ut av stabilitet



2.10	Luftfartøysystemer


Mål 1
Eleven skal ha kunnskaper om systemer i luftfartøy

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive oppbyggingen av et Air Conditioning system

1b	kunne beskrive oppbyggingen av et Fire protection system

1c	kunne beskrive oppbyggingen av et Flight Control system

1d	kunne beskrive oppbyggingen av et Fuel system

1e	kunne beskrive oppbyggingen av et Hydraulic Power system

1f	kunne beskrive oppbyggingen av et Ice and Rain Protection system

1g	kunne beskrive oppbyggingen av et Landing Gear system

1h	kunne beskrive oppbyggingen av et Lights system


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.

Mål og hovedmomenter i denne læreplanen er utformet i henhold luftfartsmyndighetens gjeldende krav til teoretisk grunnutdanning for utstedelse av flyteknisk sertifikat. Disse kravene er styrende for valg av emner og innlæringsgrad i opplæringen og vurdering av eleven.


Vedlegg 1


1.1	Fag– og timefordeling for videregående kurs I flyfag

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



Studieretningsfag


Matematikk
75
2
Fysikk
112
3
Elektrisitetslære
112
3
Elektronikklære
112
3
Digitalteknikk / elektroniske instrumentsystemer
112
3
Material og komponentlære
150
4
Vedlikeholdsteknikk
75
2
Aerodynamikk
75
2
Luftfartøysystemer
112
3



Valgfag
75
2
Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I flyfag


Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Matematikk
Modul 1: Alle mål i faget
75
2
Fysikk
Modul 2: Alle mål i faget
112
3
Elektrisitettslære
Modul 3: Alle mål i faget
112
3
Elektronikkære
Modul 4: Alle mål i faget
112
3
Digitalteknikk / elektroniske instrumentsystemer 
Modul 5: Alle mål i faget
112
3
Material og komponentlære
Modul 6: Alle mål i faget
150
4
Vedlikeholdsteknikk
Modul 7: Alle mål i faget
75
2
Aerodynamikk
Modul 8: Alle mål i faget
75
2
Luftfartøysystemer
Modul 9: Alle mål i faget
112
3

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 flyfag

Standpunktkarakterer

Det skal gis standpunktkarakter i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.
Luftfartstilsynet har innsynsrett i lokalt gitte oppgaver som gir grunnlag for standpunktkarakter.

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.

Eksamen på videregående kurs I flyfag:

Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til eksamen i material og komponentlære. Eksamensoppgavene utarbeides sentralt. Besvarelsene sensureres sentralt.

Alle elevene skal opp til eksamen i digitalteknikk/elektroniske instrumentsystemer. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt. Luftfartsverket uttaler i brev til departementet at de ser det som naturlig at skolene samarbeider om å utarbeide oppgaven.

Alle elever trekkes ut til eksamen i ett av de øvrige studieretningsfagene (matematikk, fysikk, elektrisitetslære, elektronikklære, vedlikeholdsteknikk, aerodynamikk og luftfartøysystemer). Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i sentralt og lokalt gitte eksamener som gir grunnlag for eksamenskarakter.

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



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

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


