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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 opplæring i bedrift for matrosfaget.


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, 2. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skipsfart har lange tradisjoner i Norge. Bransjen er preget av et internasjonalt virkeområde med solid lokal forankring. Grovt sett kan næringen deles inn i tre områder: utenriks skipsfart, offshore virksomhet og innenriks skipsfart. I utenriksflåten er mange av stillingene bemannet med utenlandske sjøfolk. I offshoresektoren er det fremdeles en stor del nordmenn. Størstedelen av innenriksflåten er også pålagt å seile med underordnet norsk besetning.

Skipsfarten er underlagt strenge internasjonale og nasjonale krav til sikkerhet.

Matrosopplæringen har, inntil i dag, foregått ved at en sjømann gikk gradene fra dekksgutt.  Den teknologiske utviklingen fra 1960-årene, krav om alternering mellom de to skipsdepartementene ombord (maskin og dekk), førte til at yrkestittelen skipsmekaniker ble innført i 1974. Opplæring til skipsmekanikerfaget dekket deler av kravet til å være både motormann og matros. Kvalifikasjonskravet for skipsmekanikeren var normalt treårig systematisk opplæring ombord. Skipsmekanikerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1986. 13. november 1995 ble skipsmekanikerfaget tatt ut av lov om fagopplæring i arbeidslivet, og fagene motormann og matros ble godkjent som nye fag under samme lov.

Arbeid som matros består for en stor del av vakt- og vedlikeholdsarbeid. Matrosen utfører oppgaver i forbindelse med laste- og losseoperasjoner. Brovakthold er også en viktig del av arbeidet og matrosen assisterer vakthavende offiser. Matrosen må ha gode kunnskaper om hvilke faktorer som kan ha betydning for sikkerheten ombord.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i matrosfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I sjøfartsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for matrosfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i matrosfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	matros.
Fagbetegnelse: 	matrosfaget.

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 bedrift for matrosfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke og vedlikeholde verktøy og verktøymaskiner ombord

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne utføre brovakttjeneste

	kunne utføre arbeidsoppgaver ved fortøyning og ankring

	kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres

	kunne utføre oppgaver i henhold til beredskapsplan og alarminstruks

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet, og som bidrar til å hindre forurensning av sjø og luft

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, og også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	vise en atferd som fremmer likestilling og likeverd mellom kollegaer med ulik kulturbakgrunn

	kunne utføre arbeidet effektivt og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for brovakts- og dekkstjeneste

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for sjømannsyrket

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne skipsfartens og sjømannsyrkets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om rederiets virksomhet nasjonalt og internasjonalt og fartøyenes trades

	kjenne egen funksjon ombord

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke fartøyets inntjening og kvalitetskrav



2.2	Vakthold


Mål 1
Lærlingene skal ha inngående kunnskaper om de generelle grunnprinsippene for bro-vakthold på skip og kunne følge brorutinene på skipet de er påmønstret. De skal kunne utføre ordre og kunne kommunisere klart og presist både på norsk og engelsk med vakt-havende offiser. Lærlingene skal kunne gå vakter når skipet er fortøyd eller til ankers og når sjøvakter er brukket

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive skipets vaktordninger

1b	kunne følge prosedyrer for vaktavløsning

1c	kunne beskrive IALA-systemet

1d	kunne forklare hva som menes med sonetid og pinsing av skipsuret

1e	kunne skifte fra selvstyring til manuell styring og omvendt

1f	kunne styre et skip og utføre rorkommandoer

1g	kunne kople nødstyring og kunne styre i henhold til nødstyringsprosedyrer

1h	kunne bruke interne kommunikasjonssystemer

1i	kunne gjøre rede for bruksområdet for de forskjellige navigasjonsinstrumentene

1j	kunne tyde de vanligste lydsignalene

1k	kunne tyde og bruke de mest brukte signalflagg og signalfigurer

1l	kunne holde utkikk og kunne følge rapporteringsprosedyrer, herunder kunne angi objekters, lys- og lydsignalers relative peilinger

1m	kunne forklare og tyde lanterneføring for de vanligste skipstypene

1n	kunne rigge losleider forskriftsmessig

1o	ha kjennskap til overvåkingssystemene på bro

1p	kunne beskrive skipets brorutiner ved seilas i nedsatt sikt

1q	kunne kontrollere skipets posisjon under ankerligge, og kjenne varslingsrutiner ved dregging og andre farlige forhold

1r	kunne flagge etter gjeldende regler

1s	kunne følge prosedyrer for forebygging av miljøskader

1t	kunne gjøre rede for skipets alarmsignal og brovaktens oppgaver i forbindelse med forskjellige alarmer

1u	kunne påvise plassering og forklare bruk av skipets nødpeilesendere og pyroteknisk utstyr

1v	kunne beskrive prosedyrer ved utilsiktet aktivering av nødpeilesendere

1w	kunne rigge gangvei med sikkerhetsnett

1x	kunne ta nødvendige forholdsregler med hensyn til gangvei og fortøyninger ved høy- og lavvann



2.3	Lasting og lossing


Mål 1
Lærlingene skal kjenne fartøyets egenskaper med hensyn til muligheter og begrensninger for føring av last. De skal kjenne sikkerhetsbestemmelser og faremomenter forbundet med laste- og losseoperasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til kapasiteter på fartøyets tanker, rom og bildekk

1b	kunne påvise og operere fartøyets porter, luker, løse dekk og kjøreramper

1c	kunne gjøre rede for fartøyets laste- og lossesystemer

1d	kunne operere laste- og lossegear i henhold til gjeldende sikkerhetsregler

1e	kunne merke og sikre last

1f	kunne forklare begrepet farlig last, og kunne følge gjeldende sikkerhetsrutiner for farlig last som kan forekomme på det fartøy de er påmønstret

1g	kunne betjene arrangementer for ombordtaking av utstyr, reservedeler og proviant



2.4	Ankomst og avgang havn


Mål 1
Lærlingene skal kunne operere fartøyets fortøyningsutstyr på en effektiv og sikker måte. De skal kunne håndtere fartøyets fortøyningsgods og kjenne dets begrensninger med hensyn til slitasje og bruddstykke

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne operere fartøyets ankerspill, fortøyningsvinsjer, nokker og tilhørende kommunika-sjonsutstyr, og kunne gjøre rede for de farer som er forbundet med dette

1b	kunne klargjøre trosser, wire og hiveline og kunne følge og beskrive den normale fortøyningsprosedyre som gjelder for fartøyet

1c	kunne klargjøre for ankring

1d	kunne bruke terminologi for fortøyningsoperasjoner

1e	kunne behandle trosser og vinsjer riktig og kunne forklare konsekvenser av feilbehandling

1f	kunne lage nødvendige knoper og stikk

1g	kunne gjøre rede for farer som er forbundet med overbelastning av trosser















2.5	Vedlikeholdsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre planmessig vedlikehold, og kunne bruke verktøymaskiner og håndverktøy for overflatebehandling på en sikker måte. Lærlingene skal kjenne for-deler og ulemper ved de vanligste malingssystemene og kunne påføre malingen. De skal kunne utføre arbeidet i høyden og i lukkede rom på en sikker måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne prinsippene for planmessig vedlikehold

1b	kunne forklare de vanligste malingssystemene

1c	kunne utføre rengjøring og kunne velge og bruke riktige midler, utstyr og metoder

1d	kunne utføre rustfjerning og kjenne respektive renhetsgrader

1e	kunne bruke malingssprøyte, rull og kost, og kunne bruke dette riktig for å oppnå best mulig resultat

1f	kunne påvise lokalisering av fartøyets smørepunkter på dekk

1g	kunne rigge båtsmannsstol og stilling for arbeid på fartøyets side, i rom og i høyden

1h	kunne gjøre rede for de forholdsregler som skal tas ved entring av lukkede rom

1i	kunne gjøre rede for de forholdsregler som skal tas ved arbeid på skutesider, overbygning, i rom og i høyden

1j	kjenne de vanligste  løsemidlene og merking av farlige stoffer


Mål 2
Lærlingene skal kunne gjøre fartøyet sjøklart. De skal kunne håndtere aktuelt utstyr, tauverk og wire på en sjømannsmessig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne påvise den faste plassering av fartøyets verktøy og utstyr i sitt departement

2b	kunne sikre tauverk og løst utstyr og kunne oppbevare dette på faste plasser og forklare betydningen av dette for sikkerheten


2.6	Skipslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne fartøyets tonnasje og dimensjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til fartøyets brutto- og nettotonnasje, dødvekt og lastekapasitet forøvrig

1b	kunne gjøre rede for hovedtrekk i fartøyets konstruksjon

1c	kjenne til fartøyets ballastsystem


Mål 2
Lærlingene skal ha oversikt over fartøyets viktigste funksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ved hjelp av merking kunne gjøre rede for røropplegg for ferskvannledninger, saltvann- og brannledninger

2b	kunne følge prosedyre for å kunne sette trykk på en line

2c	kunne gjøre rede for hvilke spenninger som brukes ombord, spesielt spenninger som brukes på utstyret på dekk og farene forbundet med dette

2d	kunne gjøre rede for virkemåten til ventilasjonsanlegget i fartøyets innredning

2e	kunne påvise plassering av punkter for luftinntak fra og luftinntak til atmosfæren

2f	kunne peile drikkevannstankene og fylle vann













2.7	Sikkerhet og beredskap


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre de plikter som tilligger dem i et nødstilfelle i henhold til fartøyets alarmrulle. Lærlingene, på passasjerførende fartøy, skal kunne ta hånd om passasjerer i et ulykkestilfelle

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til den enkeltes ansvarsområde i et ulykkestilfelle

1b	kunne gjøre rede for betydningen av de forskjellige alarmer

1c	kunne gjøre rede for sine oppgaver ved de forskjellige alarmene

1d	kunne kommunisere på norsk og engelsk og kunne rettlede passasjerer i et nødstilfelle

1e	kunne gjøre rede for rutiner ved brannalarm


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre oppgaver ved operasjon og vedlikehold av fartøyets redningsustyr på en sikker måte, og kjenne prinsippene for overlevelse på sjøen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne delta ved sjøsetting av fartøyets livbåter, flåter og tilhørende utstyr, og kjenne de farer som er forbundet med disse operasjoner

2b	kunne beskrive hvilket utstyr som inngår i redningsfarkostenes utrustning, og hvilket utstyr som skal medbringes

2c	kunne beskrive fartøyets rutiner for utskifting av redningsfarkostenes drikkevann og annet utstyr som må fornyes rutinemessig


Mål 3
Lærlingene skal kjenne plasseringen av, virkemåten til og bruken av fartøyets brannslokkingsutstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for hvor fartøyets stasjonære og bærbare brannapparater er plassert

3b	kunne bruke brannapparatene og kunne forklare deres virkemåte
3c	kunne kontrollere brannslokkingsutstyr

3d	kjenne plassering av personlig verneutstyr og røykdykkerutstyr og kunne bruke utstyret korrekt



2.8	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne rederiets organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne rederiets opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan rederiet er organisert

1c	kunne forklare prinsippene i et kvalitetssikringssystem

1d	ha kjennskap til skipsfartens posisjon nasjonalt og internasjonalt

1e	kunne gjøre rede for hensikten med ISM-koden


Mål 2
Lærlingene skal kjenne fartøyets organisering og oppgaver

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne fartøyets historie

2b	kunne forklare organisering og funksjonsdeling av den maritime besetning

2c	kunne forklare fartøyets rutiner og vaktordninger i sjøen og i havn

2d	kjenne fartøyets system for internkontroll og kvalitetssikring

2e	være kjent med fartøyets trades

2f	være kjent med hvordan beslutninger tas ombord




Mål 3
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne eget arbeidsområde og egen plassering ombord

3b	kjenne sin nærmeste leders ansvarsområder

3c	kjenne kravene som stilles til arbeidstakerne ombord, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

3d	ha kjennskap til tiltak når det gjelder fartøyets interne miljø

3e	være kjent med fartøyets tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon





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, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet, sertifiserende myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen 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 helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene 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 og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen 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 opplæring i bedrift for matrosfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Vakthold
Kapittel 2.2
Mål 1.

25%
Modul 2:	Lasting og lossing
Kapittel 2.3
Mål 1.

20%
Modul 3:	Ankomst og avgang havn
Kapittel 2.4
Mål 1.

10%
Modul 4:	Vedlikeholdsarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

20%
Modul 5:	Skipslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

10%
Modul 6:	Sikkerhet og beredskap
Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%


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

