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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 togelektrikerfaget.


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, 16. februar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Allerede så tidlig som på 1500-1600-tallet var bruk av vogntog på skinner vanlig, særlig i for-bindelse med gruvedrift. Det var imidlertid oppfinnelsen av dampmaskinen som skapte grunn-laget for dagens jernbane. Det første egentlige lokomotiv ble bygd av Richard Trevithick i 1804, men det var George Stephenson som skapte gjennombruddet for jernbanen som transportmiddel etter at han vant lokomotivkonkurransen "Lokomotivslaget" med sitt lokomotiv "Rocket".

Norges første jernbane ble åpnet i 1854, men først i 1911 ble den første strekningen elektrifisert (Tinnoset-Nesodden). NSB lanserte i 1954/55 "Vekk med dampen"-programmet, basert på gjennomføringen av en plan vedtatt av Stortinget i 1952 for omlegging av jernbanen til elektrisk drift. I dag er de fleste hovedlinjer i vårt land elektrifisert.

Moderne jernbanevogner bygges med klimaanlegg, elektronisk glidevern, mobiltelefon osv. Restaurantvognene har moderne elektrisk utstyr for tilbereding av mat, og alle moderne vogner har temperaturregulering der avansert reguleringsteknisk utrustning inngår. En rekke spesial-vogner bygges for å tilfredsstille behovene for ulike former for transport. 

Togelektrikerfaget skiller seg fra andre elektrofag først og fremst ved at det er et utpreget vedlikeholdsfag. Faget omfatter arbeid på elektriske anlegg på alt vognmateriell for jernbane-, forstadsbane, tunnelbane og sporvognsdrift. Togelektrikere arbeider med både lav- og høyspenningsanlegg opp til 15000 V. 

Teknisk sett omfatter faget høyspenningsanlegg på elektriske lokomotiver og motorvogner og lavspenningsanlegg for trekkraft, varme, ventilasjon og lys samt for lade- og styrestrøm. Høyspenningsanlegget er begrenset til strømavtaker, høyspenningsbrytere og kabler til hoved-transformator.

Vedlikehold av rullende jernbanemateriell foregår flere steder i landet, der materiellet tas inn til terminbestemt vedlikehold, revisjoner, reparasjoner og modifikasjoner. Det foretas også mindre reparasjoner på materiell som er i drift.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i togelektrikerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I elektro 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 tog-elektrikerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.4	Kompetanse

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

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 eller fagbrev. 
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 delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fagbrev 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 opplæring i bedrift for togelektrikerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge verktøy, instrumenter og materiale ut fra arbeidsoppdrag og dokumentasjon

	kunne bruke og vedlikeholde verktøy, instrumenter og utstyr på riktig måte

	kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag ved montering, kopling og feilretting

	kunne montere og kople alle typer kabler og ledninger i et lokomotiv og i en vogn

	kunne vedlikeholde, finne og rette feil på lokomotiv og vogners elektriske anlegg og apparater

	kunne følge arbeidsprosedyrer, arbeide nøyaktig og kunne utnytte materialer på en økonomisk forsvarlig måte

	kunne holde orden på arbeidsplassen

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

	ha god systemforståelse for å kunne bli en god togelektriker

	kunne vise hva som menes med et faglig godt utført arbeid og kunne vurdere eget arbeid

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

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne yte god service

	vise kreative, praktiske og eksperimenterende evner ved løsning av oppgaver

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne de muligheter den tekniske utviklingen medfører nasjonalt og internasjonalt i såvel sosial som etisk og miljømessig forstand

	kjenne til hvilke miljømessige fortrinn skinnegående kollektivtransport kan ha

	kunne følge grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring og internkontroll


2.2	Arbeid på lavspenningsanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne installere og terminere i svakstrømsanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kjenne til kabelforlegning på rullende materiell

1d	kunne terminere signalkabler, herunder skjermede signalkabler

1e	kunne kople elektronisk styringsutstyr

1f	kunne kople flerpolede kontakter

1g	kunne montere halvlederkomponenter

1h	kunne utføre tinnlodding og kunne kontrollere og vurdere kvaliteten av loddingen

1i	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre installasjon i lavspenningsanlegg i rullende materiell. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

2b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

2c	kunne trekke ledninger og kabler i kanaler og røranlegg og kunne kople disse

2d	kunne forbinde mindre og større ledertverrsnitt ved hjelp av pressverktøy

2e	kunne avmantle, skjøte og lage endeavslutning på kabler

2f	kunne utføre enklere tavlemontasje

2g	kunne montere togvarmeanlegg med fordelingsanlegg

2h	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker


Mål 3
Lærlingene skal kunne revidere, reparere, montere og vedlikeholde komponenter og apparater i styre- og svakstrømskretser. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

3b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

3c	kunne revidere, reparere og montere styrestrømkontroller

3d	kunne montere brytere, releer og sikringer

3e	kunne feilsøke på og kunne reparere signal- og meldeanlegg

3f	kunne feilsøke på og kunne reparere automatiske dørstyringsanlegg

3g	kjenne til hvordan automatisk togstopp (ATS) fungerer

3h	kjenne til de ulike kommunikasjonssystemene 

3i	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker


Mål 4
Lærlingene skal kunne reparere og montere  komponenter og apparatutstyr i lav-spenningsanlegg . De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

4b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

4c	kunne montere hovedstrømbrytere
4d	kunne utføre enkle reparasjoner  

4e	kunne montere og vedlikeholde transformatorer

4f	kjenne til hvordan en vekselretter fungerer

4g	kunne montere en tyristorregulator

4h	kunne montere og reparere kontaktorer

4i	kunne revidere og reparere jordingsbørster

4j	kjenne til revisjon og reparasjon av togvarmekopling, koplingsbokser og 1000 V plugger

4k	kjenne til hvordan batterier og ladeutstyr fungerer

4l	kunne vedlikeholde batterier

4m	kunne montere og reparere belysningsanlegg

4n	kunne montere og reparere skinnebremsesystemer

4o	ha kjennskap til strømskinnedrift (sporvei)

4p	kunne demontere og montere strømavtakere (sporvei)

4q	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker



2.3	Arbeid på høyspenningsanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne montere og reparere komponenter i apparater og utstyr i høy-spenningsanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kjenne til kabelforlegning i lokomotiver og elektriske motorvogner

1d	kunne avmantle og lage endeavslutning på 15 kV kabel

1e	kunne demontere og montere strømavtakere

1f	kunne demontere, reparere og montere høyspenningsbrytere

1g	kjenne til hvordan 15 kV transformatorer og spenningsregulatorer fungerer

1h	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker



2.4	Arbeid på rullende materiell


Mål 1
Lærlingene skal kunne foreta systematisk feilsøking, funksjonsprøving og prøvekjøring av traksjonsmateriell og aktuelle vogntyper. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kunne feilsøke, funksjonsprøve og prøvekjøre (simulere) én av følgende materielltyper: lokomotiv, elektrisk motorvogn, personvogn eller spor-/tunnelbanevogn

1d	kunne følge prinsippene for systematisk feilsøking på rullende materiell

1e	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker














2.5	Arbeid på elektriske motorer og startapparater


Mål 1
Lærlingene skal kunne kople, kontrollere, sette i drift, vedlikeholde og reparere like- og vekselstrømmotoranlegg med tilhørende styrestrømkretser. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette

1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kunne kople og vedlikeholde ulike typer likestrømsmotorer og asynkronkortslutnings-motorer med tilhørende motorvern og startapparat

1d	kjenne til revisjonsprosedyrer for og reparasjoner av forskjellige spenningsregulerings-systemer, kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til slike systemer og kjenne til idriftsettelse av systemene

1e	kjenne hjelpefunksjoner som f.eks. motorbrytere og skillebrytere i transaksjonskretser

1f	kjenne til revisjonsprosedyrer for og reparasjoner av motor-, kjøre- og bremseomkoplere i transaksjonskretser

1g	kjenne til revisjonsprosedyrer for og reparasjoner av hovedmotor (transaksjonsmotorer) og kunne kople disse og kjenne til overvåking og vern for disse motorene

1h	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker



2.6	Varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne montere og feilrette på forskjellige typer varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag og utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne finne riktige forskrifter og annen aktuell dokumentasjon og kunne planlegge arbeidet etter dette
1b	kunne følge fastsatte sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

1c	kjenne prinsippene for og virkemåten til varmeanlegg

1d	kjenne prinsippene for og virkemåten til et varme- og ventilasjonsanlegg

1e	kjenne prinsippene for og virkemåten til et kjøleanlegg

1f	kjenne styrings- og reguleringssystemene til et kjøleanlegg

1g	kunne vedlikeholde, reparere og justere varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg i lokomotiver og vogner

1h	kunne gi nødvendig førstehjelp ved ulykker



2.7	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kjenne lover og forskrifter som ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven og kunne forklare hvordan loven håndheves

1b	kunne gjøre rede for plikter og rettigheter arbeidstaker og arbeidsgiver har i henhold til arbeidsmiljøloven

1c	kunne gjøre rede for hvordan bedriftens vernetjeneste er bygd opp og hvilke funksjoner de ulike deltakerne har i henhold til loven

1d	kunne gjøre rede for aktuelle forskrifter som kommer til anvendelse i det daglige arbeid i faget


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke aktuelle sikkerhetsforskrifter i det daglige arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hvilke forskrifter som er aktuelle for faget og gjøre rede for hvor disse kommer til anvendelse og kunne gjøre rede for konsekvenser som kan oppstå ved å ikke følge disse forskriftene
2b	kunne velge riktig utstyr og materiell i henhold til aktuelle forskrifter

2c	kunne gjøre rede for og kunne bruke relevante merke- og kodesystemer for materiell og utstyr

2d	kunne gjøre rede for riktig behandling av materiell og utstyr

2e	kjenne til andre forskrifter som berører sikkerhet i forbindelse med utførelsen av det daglige arbeidet


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke verktøy og annet utstyr som forebygger skader og ulykker på arbeidsplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge riktig verktøy og utstyr med hensyn til at arbeidet skal utføres på elektriske anlegg med spenning

3b	kunne kontrollere at verktøy og utstyr er sikkerhetsmessig forsvarlig før bruk

3c	kunne sikre arbeidsplassen forsvarlig før arbeidet settes igang

3d	kunne gjøre rede for farer som kan oppstå som følge av feil bruk av verktøy og utstyr

3e	kunne gjøre rede for når bruk av personlig verneutstyr er nødvendig

3f	kunne velge riktig personlig verneutstyr


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for bedriftens internkontrollsystem

4b	kunne utføre arbeidet i henhold til bedriftens internkontrollsystem

4c	kunne gjøre rede for hvilke farlige stoffer som brukes i det daglige arbeidet, og kunne forklare hvilke forholdsregler som må tas når man arbeider med disse

4d	kunne bruke bedriftens rapporteringssystem ved uhell og kunne sikre arbeidsstedet

4e	kjenne til kravene for sikring av det ytre miljø og bedriftens rutiner for dette

4f	kunne gjøre rede for ulike miljøtiltak som kan iverksettes innen fagområdet

4g	ha passasjerenes beste i tankene, og forstå hvorfor det er nødvendig at trafikken går mest mulig uhindret

4h	kunne drøfte de fortrinn jernbane og sporveier har og sette det i et økonomisk og miljømessig perspektiv


Mål 5
Lærlingene skal kunne iverksette tiltak i situasjoner hvor ulykker eller skader på personer inntreffer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne gi nødvendig førstehjelp hvis det inntreffer skader eller ulykker

5b	kunne gjøre rede for strømmens virkninger på kroppen og kjenne til skader som kan oppstå som følge av strømgjennomgang

5c	kjenne til hvordan skader, uhell og ulykker skal varsles og rapporteres

5d	kunne gjøre rede for aktuelle belastningsskader som kan oppstå i forbindelse med utøvelse av faget

5e	kjenne til riktig arbeidsstilling og konsekvenser av ensidig gjentagende arbeid for å kunne forebygge belastningsskader

5f	kunne unngå slitasjeskader ved å velge korrekt utstyr

5g	kunne gjøre rede for hvordan utstyr og materiell kan tilpasses bruker og arbeidstaker

5h	kunne bruke utstyr for varsling av gasser og slokking av brann i ulike miljøer



2.8	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og historie

Hovedmomenter
Lærlingene 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

1g	kjenne til hvordan tilbakemelding fra kunder skal håndteres

1h	kjenne til de faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene 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	kjenne til gjeldende avtaleforhold i bedriften, bedriftens arbeids- og ansettelsesreglement og de rettigheter og plikter som gjelder for ansettelsesforhold

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







Mål 3
Lærlingene skal kunne forstå de etiske retningslinjene som gjelder for faget og kunne følge disse. Lærlingene skal kunne se bedriftens eiendeler og ressurser i et økonomisk perspektiv og kunne forvalte disse på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene 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 forsvarlig og riktig måte

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

3d	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

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

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


Mål 4
Lærlingene skal ha nødvendig kjennskap til kvalitetssikringsfilosofi og rammevilkår for kvalitetssikring og kunne utføre fagmessig arbeid i henhold til gjeldende kvalitets-sikringsvilkår

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til prinsippene for kvalitetssikring og kjenne til de mest brukte nasjonale og internasjonale systemene for dette

4b	kjenne til målsettingen for bedriftens kvalitetssikringssystem og kunne forklare systemets inngripen i daglige gjøremål

4c	kunne gjøre rede for ulike rutiner for avviksrapportering og kunne bruke bedriftens rutiner for dette

4d	kunne gjøre rede for og kunne bruke spesielle kvalitetssikringsrutiner som i særlig grad gjelder eget arbeidsområde

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

4f	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, 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 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 togelektrikerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Arbeid på lavspenningsanlegg
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3 og 4.

35%1
Modul 2:	Arbeid på høyspenningsanlegg
Kapittel 2.3
Mål 1.

8%2
Modul 3:	Arbeid på rullende materiell
Kapittel 2.4
Mål 1.

20%3
Modul 4:	Arbeid på elektriske motorer og 
		startapparater
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%4
Modul 5:	Arbeid på varme-, ventilasjon-
		og kjøleanlegg
Kapittel 2.6
Mål 1

10%5
Modul 6:	Internkontroll og kvalitetssikring
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

12%6
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1, 2, 3 og 4.

5%
Til sammen

100%


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	Modul 1: ca. 54 timer.
2	Modul 2: ca. 5 timer.
3	Modul 3: ca. 6 timer.
4	Modul 4: ca. 10 timer.
5	Modul 5: ca. 14 timer.
6	Modul 6: ca. 45 timer.


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.

