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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 modulene for særløp, første års opplæring i bedrift for  buntmakerfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, august 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning	

Buntmakerfaget er et av de eldste yrker som finnes. Skinn og pels har gjennom alle tider vært brukt av mennesker til bekledning og til beskyttelse mot vind og kulde. Pels er et miljøvennlig produkt fordi det både er et nedbrytbart og et fornybart materiale.

Buntmakerfaget er godt egnet for dem som ønsker å arbeide kreativt og skapende med natur-materialer. Godt utviklet fargesans er nødvendig for å kunne sortere skinn. Formsans er viktig for å kunne lage et produkt i god design. Et pelsplagg er oftest sydd sammen av en mengde mindre stykker og arbeidet er tidkrevende. For buntmakeren er hvert plagg en ny utfordring.

Skinn er aldri like og må sorteres etter farge, lærtykkelse, hårlengde og struktur. Dette er egen-skaper som blir utnyttet på en kreativ måte. Med moderne redskaper og tidsmessige arbeids-metoder lages bekvemme plagg av pels. Forskjellige typer skinn har ulike muligheter og begrens-ninger. Skinn kombineres ofte med andre materialer. I opplæringen legges det vekt på mønster-forming, prøving og tilpassing, i tillegg til tradisjonelt buntmakerarbeid. Kalkulasjon og pris-beregning må også læres, både for små og store oppdrag.

Å lage et målsydd plagg som kunder blir fornøyd med og kan trives med, er et viktig mål. Etter flere års bruk, kan et plagg av pels syes om og bli en helt ny og moderne modell.

Buntmakeren har daglig kontakt med mange mennesker. Dette stiller krav til at buntmakeren kan omgås og ha respekt for alle typer mennesker.

Bransjen er internasjonal, og skinn blir solgt og kjøpt på auksjoner over hele verden. Dette gjør at en får et mangfold både av type skinn og kvaliteter. Tysk og engelsk er bransjens fagspråk.

Buntmakerfaget utøves i små enheter i Norge idag. Imotsetning til en buntmakerbedrift for 20-30 år siden, er det idag sjelden mer enn 2 buntmakere i samme bedrift. Mange buntmakere driver eget firma og da ofte med en syerske som eneste ansatt.

Første års opplæring i bedrift i buntmakerfaget legger vekt på praktiske og teoretiske kunn-skaper, ferdigheter og holdninger som setter lærlingen i stand til å gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med brukernes ønsker og behov, samt bedriftsøkonomiske hensyn.

Buntmakerfaget ble underlagt lov om fagopplæring 01.09.1956.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i buntmakerfaget må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgiving eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.


1.3	Varighet

Denne læreplanen for buntmakerfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunn-kurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltids opplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for buntmakerfaget 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av svenneprøven. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1. 

Lærlinger som følger særløp, fritas for valgfag og kroppsøving. Når det gjelder de felles all-menne fagene norsk, engelsk og samfunnslære bør lærlingene så langt det er praktisk mulig avslutte disse fagene i løpet av det første opplæringsåret i bedrift.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Lærekontrakt tegnet for særløp gjelder for hele opplæringsløpet inkludert evt. verdiskapingsdel.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i buntmakerfaget, må det avlegges svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

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

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

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 1. års opplæring i bedrift for buntmakerfaget

Lærlingene skal

	vise god arbeidsteknikk og verktøyføring

	ha kunnskaper om oppdrett, feller, råskinn og beredningsmetoder som er grunnlaget for pelsbransjen

	ha opparbeidet seg gode håndverksmessige ferdigheter i anbrakking, spikring (blåspiker) og mønsterbruk

	kunne sikre produktivitet og kvalitet ved å vise orden og nøyaktighet og ved å bruke riktige arbeidstillinger

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og ansvarsfullt og ha en positiv innstilling overfor kunder

	kjenne til bransjens organisasjoner, tariff- og arbeidsavtaler

	kjenne til og utføre arbeidet i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler for helse, miljø og sikkerhet

	kjenne til internkontroll og kunne bruke denne

	ta ansvar for egen læring

	kjenne til fagterminologien og kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne finne frem til fagstoff på egenhånd og benytte seg av aktuelle hjelpemidler

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kjenne fagets tradisjoner og fremtidige utviklingsmuligheter nasjonalt og eventuelt internasjonalt

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling




2.2	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal ha tilegnet seg kunnskaper om bereding og farging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om skraping og hvilke konsekvenser dette kan ha for skinnet

1b	ha kunnskaper om fetting

1c	kjenne til beredning, fagets historikk og vite hvordan beredingsprosessen har utviklet seg gjennom årene


Mål 2
Lærlingene skal ha grunnleggende buntmakerfaglige kunnskaper om de forskjellige skinntyper som lam/kje, kanin, nutria, persianer, sel, mink, tannuki (mårhund), coyote, vaskebjørn, forskjellige typer rev, bever og bisam

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne artsbestemme pelsdyr og kjenne til ulike egenskaper som farger, håring og lengde på skinn

2b	kjenne til pelsdyrets opprinnelsesland, utbredelse i dag og hvor de beste skinnene kommer fra

2c	kjenne til hva skinnene anvendes til

2d	kjenne til om dyrene er farmdyr og om skinnene kan påkastes for de forskjellige tidsaktuelle skinntyper og tilhørende mutasjoner


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til pelsdyr som er lite brukt i dagens pelsproduksjon, som sobel , mår, ilder, røyskatt (hermelin), oter, muldvarp, ekorn (gråverk), hamster, murmel, chinchilla, opposum, kalv/føll, flekk-katter (leopard, ozelot o.l.), gaupe og ulv

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om og kunne beskrive dyrene

3b	kunne beskrive aktuelle eller tidligere bruksområder for pels fra disse dyrene

3c	kjenne årsaken til at dyrene er lite brukt i dagens pelsproduksjon

3d	ha kunnskaper om frednings- og fangstbestemmelser for aktuelle dyr og ha god kjennskap til Washingtonkonvensjonen


Mål 4
Lærlingene skal kunne forklare årsaken til og hvordan et skinn rykkes 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	forklare forskjellen på A-rykk og V-rykk, W-rykk og M-rykk og kunne ta stilling til hvilken type rykk som skal brukes i hvert enkelt tilfelle

4b	kunne beregne flateinnhold og sømtap/svinn ved rykking

4c	kunne beregne antall rykk og rykklengde

4d	kunne beregne hvilken rykkvinkel som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle


Mål 5
Lærlingene skal ha kunnskaper om forskjellige tekstiler som brukes i pelsverk, vite hvordan disse skal behandles i ulike produkter og kjenne til enkel bindingslære

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne gjøre rede for tekstilfibre som naturfibre, regenererte fibre, syntetfibre og tekstiler som brukes til andre sømprodukter enn bekledning

5b	kunne gjøre rede for enkel grunnbinding som toskaft, kyper og sateng

5c	kunne forstå sammenhengen mellom fiber, tråd og framstilling av stoffer

5d	kunne vurdere og velge hensiktsmessige materialer til forskjellige plaggtyper


2.3	Buntmakerarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre alle typer arbeidsoppgaver knyttet til spikring

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne bruke både tang/spiker og trykkluftpistol, og kunne avgjøre hvilket redskap som er best egnet til hver enkelt arbeidsoppgave

1b	ha kunnskaper om fetting, salting og bruk av vann ved spikring

1c	kunne spikre opp alle tidsaktuelle løsskinn og vite hvordan de skal spikres avhengig av bruksområde

1d	kunne utføre overspikringer i de forskjellige tidsaktuelle skinntyper

1e	kunne utføre snittspikringer og kilespikringer i skinntyper det er aktuelt for

1f	kunne spikre opp enkle og mer avanserte modeller som jakker, kåper og tilbehør som kraver og besetninger

1g	ha kunnskaper om hvorfor og hvordan en oppspikret pels svertes

1h	ha kunnskaper om hvilke skinntyper som må spikres med hårsiden opp

1i	kunne bruke hjelpemidler som sømglatter, rulle og strekktre


Mål 2
Lærlingene skal kunne klargjøre løsskinn til videre bearbeidelse

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne anbrakke tidsaktuelle skinntyper og kjenne arbeidsteknikker på skinn som kan bli aktuelle

2b	kunne vurdere om skinnene må kammes, og kunne utføre dette på en tilfredsstillende måte

2c	kunne håndstrekke et skinn, og kunne forklare hvorfor denne teknikken blir brukt

2d	kunne markere grotzen, svanger, kors, barflekker og hårfeil




Mål 3
Lærlingene skal kunne skjøte skinn ved bruk av forskjellige teknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne skjøte sammen skinn før rykking

3b	kunne sette sammen to like halvdeler til et skinn



Mål 4
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om behandling av ferdigvare/bodies

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne skjære til og spikre opp bodyvare etter enkle og mer avanserte modeller



2.4	Maskinsøm og ferdiggjøring


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og utføre daglig og enklere vedlikehold av de maskinene som benyttes innen faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke pelssymaskinen til enklere og mer avanserte sømmer

1b	kunne sy sammen et pelsplagg på pelsmaskin

1c	kunne bruke, justere og foreta enklere vedlikehold på flatsømsmaskin og industrimaskin









Mål 2
Lærlingene skal kunne rense pelsplagg og utføre finish på nye og gamle pelsplagg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke byglemaskin og håndbygle

2b	kunne bruke steamer

2c	kunne betjene rensetrommel og rense pelsplagg

2d	kunne bestryke, glanse og slå opp et pelsplagg







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 svenneprøve og ved en eventuell eksamen. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.

Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift buntmakerfaget


Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift buntmakerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av den totale opplæringen
Modul 1:	Materiallære

Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4 og 5

25%
Modul 2:	Buntmakerarbeid

Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4

65%
Modul 3:	Maskinsøm og 			ferdiggjøring
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2

10%
Til sammen

100%




Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift buntmakerfaget, særløp.



Allmenne fag:	Lærlingen skal ha standpunktkarakter i hvert fag og kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

Svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fag-opplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




Retningslinjer for gjennomføringen av svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

