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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 for telekommunikasjonsmontørfaget.


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

En telekommunikasjonsmontør skal kunne utføre og reparere anlegg for offentlige teletjenester, private kommunikasjonsnett for bedriftsintern kommunikasjon, lokale datanett og anlegg for overføring av radiosamband.

Tjenestene brukes både i privat og offentlig sektor. Telekommunikasjonsmontørens arbeidsopp-gaver krever selvstendighet, helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid. På grunn av at en rekke koplingsarbeider utføres ved hjelp av fargekodesystemer bør en telekommunikasjonsmontør ha normalt fargesyn. Noen ganger må arbeidet utføres i stiger og stillaser, noe som krever evne og vilje til å arbeide i store høyder.

Det settes strenge krav til nøyaktighet og redelighet, fordi folks helse, sikkerhet og personvern er avhengig av et kommunikasjonsnett som fungerer til enhver tid, uavhengig av sabotasje, geografiske og klimatiske forhold. Det er av avgjørende betydning at kommunikasjonsnett ikke kan avlyttes ulovlig, slik at informasjon føres til uvedkommende.

Telekommunikasjonsmontøren må ha evne til å møte samfunnets og fagets krav til omstilling og endring.

Telekommunikasjonsmontøren må kunne utføre arbeid på følgende typer anlegg:
	utendørs- og innendørs kabelanlegg
	det offentlige telenettet
	multiplekser- og modulasjons utstyr
	portable kommunikasjonsanlegg
	satellittkommunikasjonsanlegg
	radiolinjesambandsanlegg (åpne og lukkede systemer)
	kabel TV- og fellesantenneanlegg
	tele- og datakommunikasjonsanlegg
	interne kommunikasjons- og signaltekniske anlegg
	alarm- og sikkerhetsanlegg
	strømforsyningsanlegg
	tekniske fjernstyrings- og overvåkningsanlegg (SD-anlegg)
	kommunikasjonsanlegg over energiforsyningens lavspent- og høyspentnett.

Norge er medlem i ulike internasjonale standardiseringskomiteer, og standarder har i dag en meget sentral plass i arbeidet med å nedbygge handelshindre og i realisering av åpne markeder på tvers av landegrensene. Samtidig får standardene en stadig viktigere rolle, fordi det blir henvist til dem i forskrifter og direktiver. Standardiseringsarbeidet foregår både nasjonalt, på europeisk plan og internasjonalt. 




Forskrifter, normer og standarder, bestemt av disse organisasjonene stiller strenge krav til sikker-het og kvalitet på det enkelte produkt som er ferdig installert og for elektronisk transport av informasjon. Det forutsettes at arbeidet utføres fagmessig forsvarlig med egnet utstyr og av kvalifisert person.

Telekommunikasjonsmontørfaget er et nytt fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet (lfa) fra 3. juli 1996. Faget omfatter det tidligere telefonsentralmontørfaget lagt inn under lfa 01.10.1985, telemontørfaget (lagt under lfa 01.01.1991) og svaksstrømsmontørfaget (lagt under lfa 01.11.1957).

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen varer normalt ett år og gjennomføres enten i bedrift eller i videregående skole. Opplæringen for telekommunikasjonsmontørfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år og et halvt år.

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i telekommunikasjonsmontørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	telekommunikasjonsmontør.
Fagbetegnelse: 	telekommunikasjonsmontørfaget.

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 telekommunikasjonsmontørfaget

Lærlingene/elevene skal

	kunne bruke og behandle dokumentasjon, aktuelle instrumenter, aktuelt verktøy og utstyr på riktig måte

	kunne følge arbeidsprosedyrer, arbeide nøyaktig og være i stand til å utnytte materialer godt

	kunne vise grunnleggende systemforståelse i faget

	kunne holde orden på arbeidsplassen

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

	kunne bruke tilgjengelig datateknologi

	kunne rapportere skriftlig og muntlig

	vise omsorg, ansvar og respekt for andre når yrkesutøvelsen påvirker andres livskvalitet

	kunne samarbeide med andre faggrupper under arbeidsprosessen

	vise en atferd som frammer likeverd og likestilling

	kunne vurdere eget arbeid funksjonelt, estetisk og fagmessig

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

	kunne yte god service

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

	vise kreative, praktiske og eksperimenterende evner i møte med utfordringer, og ved løsning av oppgaver

	kunne ta ansvar for egen læring og videreutvikling i samarbeid med bedriften

	kjenne til utfordringer og muligheter den tekniske utviklingen medfører nasjonalt og internasjonalt


2.2	Kabel og kontaktmateriell (overføringsmedier)


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre kabel- og fordeleranlegg for kommunikasjons- og signalanlegg av følgende typer:
	utendørs- og innendørs kabelanlegg for offentlige teletekniske linjenett
	kabelanlegg for eksterne og interne ISDN-nett
	kabelanlegg for datakommunikasjonsanlegg
	kabelanlegg for lokale datanett
	felles kablingssystem
	kabelanlegg for mobile kommunikasjonsanlegg
	kabelanlegg for satelittkommunikasjonanlegg
	kabelanlegg for radiolinjesambandsanlegg (åpne og lukkede systemer)
	kabelanlegg for kabel TV- og fellesantenneanlegg
	kabelanlegg for interne kommunikasjonsanlegg og signaltekniske anlegg
	kabelanlegg for alarm- og sikkerhetsanlegg
	kabelanlegg for strømforsyningsanlegg
	kabelanlegg for tekniske fjernstyrings- og overvåkningsanlegg
	kabelanlegg fram til aktuelt grensesnitt for kommunikasjonsanlegg i energiforsyningens lavspent- og høyspentnett.
Lærlingene/elevene skal kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små kabel- og fordeleranlegg for kommunikasjons- og signalanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

1b	kjenne til og kunne bruke nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av ulike typer kabelanlegg, og kunne utføre registrering på gitte skjema og geografiske kart

1c	kunne gjøre rede for bruk av vanlige typer kabel-, kontakt- og koblingsmateriell i kabel-anlegg for ulike typer kommunikasjons- og signalanlegg

1d	kunne bruke vanlige typer verktøy ved installasjon og terminering av kabel-, kontakt- og koblingsmateriell

1e	kunne gjøre rede for den prinsipielle oppbygningen av spredenett i offentlige abonnent-kabelnett og interne stige- og spredenett for aktuelle kommunikasjons- og signalanlegg

1f	kjenne til transmisjonsegenskapene til ulike typer kabler og kontaktmateriell

1g	kjenne til hva som begrenser og påvirker overføringsmediets kvalitet med tanke på båndbredde og kapasitet
1h	kunne montere, terminere, skjøte, funksjonsprøve, idriftssette, kontrollere og bruker-tilpasse kabel- og fordeleranlegg for kommunikasjons- og signalanlegg

1i	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaksfor-hold ved små kabel- og fordeleranlegg for kommunikasjons- og signalanlegg, og kunne forebygge driftssforstyrrelser på slike anlegg

1j	kunne teste og måle linjekvalitet

1k	kjenne til hvordan luftkabler stikkes og pilhøyder bestemmes på aktuelle kommunikasjons- og signalanlegg

1l	kjenne til hvordan rydding av ledningstraseer, reising av stolper og festing av streper utføres på aktuelle kommunikasjons- og signalanlegg

1m	kjenne til hvordan opphengingsutstyr barduneres og monteres, og kjenne til hvordan strekking, nedføring og fellesføring av kabler utføres på aktuelle kommunikasjons- og signalanlegg

1n	kunne legge kabler i grøft, herunder felles grøft i generell infrastruktur

1o	kunne trekke kabel i rør- og kabelanlegg i aktuelle kommunikasjons- og signalanlegg

1p	kunne vurdere om kabel og kontaktmateriell er riktig og fornuftig dimensjonert, montert, beskyttet, plassert og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

1q	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt kabel, kontaktmateriell, teknisk løsning og utførelse er riktig



2.3	Overføringsutstyr


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne montere transmisjonsutstyr av følgende typer:
	multiplekser- og modulasjonsutstyr
	antenne- og feederutstyr
	forsterker- og regeneratorutstyr
	fordelerutstyr 
	nettermineringsutstyr for ISDN.
Lærlingene/elevene skal kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små anlegg hvor transmisjonsutstyr inngår. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

1b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av utstyr og produkter

1c	kunne gjøre rede for hensikten med, bruksområder for og virkemåten til aktuelt transmisjonsutstyr

1d	kunne forklare prinsippene som gjelder for oppbygningen av og funksjonen til anlegg hvor transmisjonsutstyr brukes

1e	kjenne til hvordan transmisjonsutstyr monteres, termineres og brukertilpasses

1f	kjenne til aktuelle krav og normer for drift og vedlikehold av transmisjonsutstyr

1g	kjenne til hvordan ettersyn, feilsøking og identifisering av feil og årsaksforhold utføres på små anlegg hvor transmisjonsutstyr inngår, og hvordan driftsforstyrrelser på slike anlegg kan forebygges

1h	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet transmisjonsutstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

1i	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, beskyttet og plassert






Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre portable radio-kommunikasjonsanlegg av følgende typer:
	aktuelle offentlige mobiltelefonanlegg
	maritime kommunikasjonsanlegg
	private lukkede nett (PMR)
	aktuelle offentlige personsøkeranlegg
	sender- og mottakerutstyr for trådløse hussentraler.
De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

2b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av utstyr og produkter

2c	kunne forklare den prinsipielle virkemåten til og bruksområdet for offentlige og/eller private portable radiokommunikasjonsanlegg

2d	kjenne til hovedkomponentene i og virkemåten til portable radiokommunikasjonsanlegg

2e	kjenne til hvordan portable radiokommunikasjonsanlegg monteres, tilkoples og brukertilpasses

2f	kjenne til hvordan ettersyn, feilsøking og identifisering av feil og årsaksforhold utføres på små portable radiokommunikasjonsanlegg, og hvordan driftsforstyrrelser på slike anlegg kan forebygges

2g	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet utstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

2h	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset planlagt bruk og de påkjenninger en må påregne

2i	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, og teknisk løsning og utførelse er riktig









Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre parabolanlegg for satellitt-kommunikasjon. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

3b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av utstyr og produkter

3c	kunne gjøre rede for hovedkomponentene i og virkemåten til parabolanlegg for satelittkommunikasjon

3d	kunne montere, terminere og brukertilpasse parabolanlegg for satellittkommunikasjon

3e	kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaksforhold ved små parabolanlegg for satellittkommunikasjon, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

3f	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet parabolanlegget fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

3g	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre antenneutstyr med tilkoplinger for radiolinjesamband. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

4b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av utstyr og produkter

4c	kunne forklare vanlige bruksområder for radiolinjekommunikasjonsanlegg

4d	kunne gjøre rede for hovedkomponentene i og virkemåten til anlegg for radiolinjesamband

4e	kunne montere, terminere og brukertilpasse antenneutstyr for sending og mottak av signaler over jordbasert og satellittbasert radiolinjesamband
4f	kjenne til hvordan ettersyn, feilsøking og identifisering av feil og årsaksforhold utføres på små anlegg for radiolinjesamband, og hvordan driftsforstyrrelser på slike anlegg kan forebygges

4g	kunne tilfredsstille gjeldende krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig


Mål 5
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne delta ved utførelse av anlegg for ren signalbehandling (applikasjonsanlegg) for kommunikasjon over energiforsyningens høyspent- og lavspentnett. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

5a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

5b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og applikasjonsanlegg

5c	kunne gjøre rede for hensikten med og bruksområdet for applikasjonsanleggene

5d	kunne forklare prinsippene som gjelder for oppbygningen av og funksjonen til applikasjonsanleggene

5e	kjenne til hvordan applikasjonsanlegg monteres og termineres

5f	kjenne til hvordan ettersyn, feilsøking og identifisering av feil og årsaksforhold utføres på applikasjonsanlegg, og hvordan driftsforstyrrelser på slike anlegg kan forebygges

5g	kjenne til hvordan feil utbedres på kabelanlegg tilkoplet applikasjonsutsyr fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot applikasjonsutstyret

5h	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne











2.4	Utstyr for svitsjing


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre offentlige og/eller private sentraler med tilhørende apparatsystemer. De skal kunne gjennomføre teknisk og sikker-hetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små private sentraler med tilhørende apparatsystemer. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

1b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

1c	kunne forklare den prinsipielle virkemåten til analoge automatsentraler

1d	kunne forklare den prinsipielle virkemåten til digitale automatsentraler og utskutte sentralenheter

1e	kjenne til aktuelle typer offentlige automatsentraler og private hussentraler

1f	kjenne til den prinsipielle virkemåten til virtuelle nett/sentraler

1g	kjenne til den prinsippielle virkemåten til gruppekopling

1h	kunne forklare hva som menes med bedriftskommunikasjon, BCG (Business Communication Group), kjenne til hvilke muligheter som ligger i dette og kunne velge tekniske løsninger etter kundens ønsker og behov

1i	kjenne til den prinsipielle virkemåten til aktuelle takseringssystemer

1j	kunne montere, terminere, funksjonsprøve, idriftssette, kontrollere og brukertilpasse offentlige og/eller private automatsentraler

1k	kunne planlegge utførelse av, kunne konfigurere, etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaksforhold ved små private automatsentralanlegg med tilhørende apparatsystemer, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

1l	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet automatsentralen fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot sentralen

1m	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig dimensjonert, montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

1n	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig



2.5	Brukerutstyr og brukeranlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal på grunnlag av systemforståelse kunne gi informasjon om grunnleggende teleteknikk. De skal kunne veilede og instruere kunden om hvordan telebrukeranlegg, -utstyr og -tjenester brukes og vedlikeholdes

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne forklare den prinsipielle oppbygningen av det offentlige telenettet

1b	kunne forklare de forskjellige sentralnivåer og sambandstyper i telenettet

1c	kunne gjøre rede for blokkskjematisk oversikt over fordelere og kabler i telenettet

1d	kunne gjøre rede for prinsippene som gjelder for transmisjon og svitsjing i offentlige tele- og datanett

1e	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for ulike aktuelle typer telebrukerutstyr

1f	kunne gjøre rede for den prinsipielle oppbygningen av og virkemåten til ulike typer telebrukerutstyr

1g	kjenne til ulike teletjenester, og hvilke muligheter tjenestene gir kunden
















Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre kommunikasjons- og signaltekniske anlegg av følgende typer:
	ringeanlegg
	callinganlegg
	porttelefonanlegg 
	opptattmarkeringsanlegg
	lukkede personsøkeranlegg
	teleslynge
	sykehusanlegg
	alarm og signaltablå
	lydanlegg.
Lærlingene/elevene skal kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små kommunikasjons- og signaltekniske anlegg. 
De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og, kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

2b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

2c	kunne gjøre rede for bruksområder for, oppbygningen av og funksjonen til signal- og kommunikasjonstekniske anlegg

2d	kjenne til utførelse av kommunikasjons- og signaltekniske anlegg

2e	kunne montere, terminere, funksjonsprøve, idriftssette, kontrollere og brukertilpasse minst tre ulike typer kommunikasjons- og signaltekniske anlegg

2f	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaks-forhold ved små kommunikasjons- og signaltekniske anlegg, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

2g	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet utstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) for utstyret

2h	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig dimensjonert, montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

2i	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig



Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre kabel TV- og felles-antenneanlegg. De skal kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging 
for utførelse, drift og vedlikehold av små fellesantenneanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

3b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

3c	kunne forklare bruken av hovedkomponentene i et kabel TV og et fellesantenneanlegg

3d	kjenne til prinsippene som gjelder for nettstruktur, nettoppbygging og klassifisering av nett

3e	kjenne til aktuelle måletekniske krav

3f	kunne montere og tilkople antenner, forsterkere, filtre, fordelingsmateriell, koder- og dekoderutstyr

3g	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaks-forhold ved små fellesantenneanlegg for eneboliger, borettslag o.l. og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

3h	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet utstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

3i	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

3j	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig













Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utførelse tele- og datakommunikasjonsutstyr av følgende typer:
	terminalutstyr for bruk i det offentlige telenettet
	terminalutstyr for datakommunikasjon i de offentlige datanett
	terminalutstyr for datakommunikasjon i ISDN.
De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

4b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

4c	kunne gjøre rede for den prinsipielle virkemåten til aktuelle datakommunikasjonssystemer i offentlige tele- og datanett

4d	kunne gjøre rede for mulighetene i ISDN-tjenesten 

4e	kunne gjøre rede for bruksområder for og egnetheten til ulike typer utstyr

4f	kunne montere og tilkople terminalutstyr for datakommunikasjon i offentlige tele- og datanett og terminalutstyr for ISDN 

4g	kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaksforhold ved terminalutstyr for datakommunikasjon i offentlige tele- og datanett og terminalutstyr for ISDN, og kunne forebygge driftsforstyrrelser for slikt utstyr

4h	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet terminalutstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

4i	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

4j	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig









Mål 5
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre lokale datanett (LAN). De skal  kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små lokale datanett. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

5a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

5b	kjenne til og kunne bruke nasjonale og internasjonale standarder og normer for utførelse og dokumentasjon av lokale datanettverk

5c	kunne gjøre rede for den prinsipielle virkemåten til ulike typer lokale datanett

5d	kunne gjøre rede for hovedkomponentene i lokale datanett

5e	kunne forklare hensikten med å bruke strukturerte kablingssystemer for lokale datanett

5f	kunne gjøre rede for bruksområder for og egnetheten til ulike typer utstyr 

5g	kunne installere og konfigurere nettverksadaptere (nettverkskort) for lokale datanett i brukerutstyr, periferiutstyr og sentralutstyr

5h	kjenne til aktuelle måletekniske krav

5i	kunne montere, terminere, kontrollere og brukertilpasse aktuelle kablingssystemer for lokale datanettverk (proprietære og strukturerte kablingssystem)

5j	kunne bruke håndholdte testapparater for feilsøking og funksjonsprøving av den fysiske kablingen for datanettverket

5k	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaks-forhold ved små kablingssystemer for lokale datanettverk, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike systemer

5l	kunne finne og rette feil på kabelanlegget tilkoplet utstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) for utstyret

5m	kjenne til bruken av håndholdte testapparater for klassifisering og dokumentasjon av den fysiske kablingen for datanettverket

5n	kunne montere kabel mellom brukerutstyret og datanettet 

5o	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

5p	kunne vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig for å tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet


Mål 6
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utføre alarm- og sikkerhetsanlegg av følgende typer:
	automatiske brannalarmanlegg
	automatiske innbrudds- og tyverialarmanlegg
	overvåkingsanlegg (ITV)
	adgangskontrollanlegg
	trygghetsalarm
	anlegg for lede- og markeringslys.
Lærlingene/elevene skal  kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for utførelse, drift og vedlikehold av små alarm- og sikkerhetsanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

6a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

6b	kjenne til og kunne bruke nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

6c	kunne gjøre rede for hovedkomponentene i og den prinsipielle virkemåten til alarm- og sikkerhetsanlegg

6d	kunne gjøre rede for bruksområder for og egnetheten til ulike typer utstyr

6e	kunne montere, terminere og brukertilpasse alarm- og sikkerhetsanlegg 

6f	kjenne til hvordan alarm- og sikkerhetsanlegg funksjonsprøves og idriftsettes

6g	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaks-forhold ved små alarm- og sikkerhetsanlegg, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

6h	kunne utbedre feil på kabelanlegget tilkoplet utstyret fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot utstyret

6i	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

6j	kunne tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet ved å vurdere om valgt utstyr, teknisk løsning og utførelse er riktig


Mål 7
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse og kunne samarbeide med energimontøren ved utførelse av kommunikasjonssystem for Sentral Driftskontrollanlegg (SD-anlegg).
De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

7a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner, og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

7b	kjenne til og kunne lese nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

7c	kunne gjøre rede for struktur, topologi og den prinsipielle virkemåten til SD-anlegg

7d	kunne gjøre rede for aktuelle funksjoner for styring, regulering, melding og måling i et byggautomatiseringsanlegg

7e	kjenne til prinsippene for kommunikasjon mellom hovedsentral, undersentraler og periferiutstyr, og prinsippene som gjelder for kondensering

7f	kjenne til prinsippene som gjelder for kommunikasjon med "fremmede" systemer

7g	kjenne til hvordan kommunikasjonssystem for SD-anlegg monteres og termineres

7h	kjenne til hvordan utbedring av feil på kabelanlegg tilkoplet applikasjonsutsyr utføres fram til og med termineringspunktet (grensesnitt) mot applikasjonsutstyret

7i	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig dimensjonert, montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

















2.6	Strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for å kunne utførelse strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern av følgende typer:
	spenningsomformere (transformatorer, likerettere, vekselrettere)
	anlegg for spenningsstabilisering
	anlegg for spenningsovervåkning
	avbruddsfrie strømforsyninger (UPS)
	akkumulator- og ladeanlegg
	anlegg for overspenningsvern og transientbeskyttelse på nettilførsel og på signal/ kommunikasjonsside i apparater og utstyr
	jordelektroder av ulike typer
	jordingsanlegg for drift (signalreferanse) 
	jordingsanlegg for beskyttelse  (berøringsfare, potensialutjevning, skjerming, overspenning)
	lynavlederanlegg.
Lærlingene/elevene skal kunne gjennomføre teknisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging 
for utførelse, drift og vedlikehold av små prefabrikkerte strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne velge riktig dokumentasjon, forskrifter og normer, kunne følge alminnelige instruksjoner og kunne gjennomføre arbeidet i samsvar med dette

1b	kjenne til og kunne bruke nasjonale og internasjonale standarder og normer for dokumentasjon av apparater, systemer og anlegg

1c	kunne gjøre rede for hensikten med og bruksområdet for strømforsyningsanlegg og anlegg for vern og jording

1d	kunne forklare prinsippene som gjelder for funksjonen til og oppbygningen av ulike typer strømforsynings- og jordingsanlegg

1e	kunne gjøre rede for bruk av isolasjons- og jordfeilovervåking

1f	kunne gjøre rede for hvilke typer overspenninger som kan forekomme i et anlegg, og hva som kan være årsak til overspenningene

1g	kunne gjøre rede for ulike typer støy som kan forekomme i et anlegg, og hva som kan være årsak til støyen

1h	kunne vurdere faren for uheldig ytre påvirkning og støy i ulike kommunikasjons- og signalanlegg og kunne velge tiltak for problemløsning

1i	kunne montere og terminere strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern

1j	kjenne til hvordan strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern funksjonsprøves og idriftsettes

1k	kunne kontrollmåle jordelektroder

1l	kunne planlegge utførelse av, kunne etterse, feilsøke på og identifisere feil og årsaks-forhold ved små prefabrikkerte strømforsyningsanlegg og anlegg for jording og vern, og kunne forebygge driftsforstyrrelser på slike anlegg

1m	kunne vurdere om materiell og utstyr er riktig og fornuftig dimensjonert, montert, plassert, beskyttet og tilpasset den planlagte bruk og de påkjenninger en må påregne

1n	kunne vurdere om valgt utstyr, og planlagt teknisk løsning og utførelse er riktig for best mulig støybekjempelse i ulike kommunikasjons- og signalanlegg



2.7	Instrumenter og verktøy


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne bruke aktuelle instrumenter og verktøy for kabel- og kontaktmateriell, overføringsutstyr, utstyr for svitsjing og brukerutstyr og brukeranlegg. De skal kjenne til bruken av dataassistert verktøy

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne til krav som stilles til bruk av verktøy og instrumenter i relevante nasjonale og internasjonale forskrifter, standarder og normer

1b	kunne gjøre rede for bruksområder for og funksjonen til ulike typer instrumenter og verktøy for måling, registrering, analyse, feilsøking, funksjonsprøving og ettersyn 

1c	kunne velge korrekt instrumentutrustning og -arrangement, og kunne vurdere resultater av måling, registering og analyser

1d	kunne vurdere om valgt instrumentutrustning er korrekt montert, plassert og beskyttet

1e	kjenne til bruksområder for dataassisterte verktøy for måling, registrering, planlegging, konfigurasjon, dokumentasjon og administrasjon 




2.8	Helse, miljø og sikkerhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med forskrifter

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

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


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

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

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

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

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

2e	kunne sikre arbeidsplassen forsvarlig før arbeidet settes igang

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











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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

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

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

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

3d	kunne foreslå ulike miljøtiltak som kan iverksettes innen fagområdet

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

3f	kunne forebygge skader og uhell

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

3h	kunne gi nødvendig førstehjelp

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

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



2.9	Bedriftslære


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

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

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet, og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde godt og egen plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

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

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

2e	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

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


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

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

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

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

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

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


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

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

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

4c	kunne følge kvalitetssikringsrutiner som gjelder eget arbeidsområde

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

4e	kunne drøfte ulike fordeler og ulemper ved bedriftens kvalitetssikringssystem

Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

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

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.
	å informere lærlingen/eleven, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen/eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen/eleven
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen/eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av lærlingene/elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen/eleven og lærebedriften/skolen i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens/elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det er lærebedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.

Vedlegg 1


Moduler i opplæringen for telekommunikasjonsmontørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Kabel og kontaktmateriell 			(overføringsmedier)
Kapittel 2.2
Mål 1.

20%1

260
Modul 2:	Overføringsutstyr
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

20%2

260
Modul 3:	Utstyr for svitsjing
Kapittel 2.4
Mål 1.

10%3

130
Modul 4:	Brukerutstyr og bruker-		anlegg
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

30%4

390
Modul 5:	Strømforsyningsanlegg og 		anlegg for jording og vern
Kapittel 2.6
Mål 1.

10%5

130
Modul 6	Instrumenter og verktøy
Kapittel 2.7
Mål 1.

6%6

83
Modul 7	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.8
Mål 1, 2 og 3.

2%7

28
Modul 8:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
Mål 1, 2, 3 og 4.

2%8

28
Til sammen

100%
1309


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 1/3 av modul 1.
2	ca. 1/3 av modul 2.
3	ca. 1/3 av modul 3.
4	ca. 1/3 av modul 4.
5	ca. 1/3 av modul 5.
6	ca. 1/3 av modul 6.
7	ca. 1/2 av modul 7.
8	ca. 1/2 av modul 8.


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

