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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, andre 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, juli 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 for å beskytte seg mot vind og kulde. Pels er et miljø-vennlig produkt fordi det både er nedbrytbart og 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. Tekstillære, motekunnskap og formgivning inngår derfor som elementer i opplæringen, samtidig som det legges vekt på mønsterforming, prøving og tilpassing. Kalkulasjon og prisberegning 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. I motsetning 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.

Andre års opplæring i bedrift for buntmakerfaget legger vekt på kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter lærlingen i stand til å utføre arbeid av god kvalitet i tråd med brukerens ønsker og behov samt ut fra bedriftsøkonomiske hensyn.

Buntmakerfaget ble underlagt lov om fagopplæring i 1956.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltids opplæring. Opplæringen i bedrift for buntmakerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i buntmakerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	buntmaker.
Fagbetegnelse: 	buntmakerfaget.

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 1. års opplæring
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 allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og 1. års opplæring for enkelte fag kan reduseres.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 2. års opplæring i bedrift for buntmakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge riktig verktøy og utstyr i samsvar med pelsmaterialene og ønsket sluttprodukt

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	beherske håndverksmessige ferdigheter i faget og kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeider i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne vise orden i utførelsen av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse og til det indre og ytre miljø

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne yte god service overfor kunder

	kjenne til og vise evne til å ivareta fagets etiske krav

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens/fagets betydning i samfunnnet nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftenes lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Buntmakerarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke forskjellige rykketeknikker og ha solid erfaring på dette området

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne rykke inn og ut

1b	kunne forsette et skinn

1c	kunne kaste om et skinn

1d	kunne kaste om et skinn til to striper med en nakke

1e	kjenne til og kunne utføre trapperykking

1f	kunne rykke i sving og ha kunnskaper om avanserte svingrykningsteknikker

1g	ha kunnskaper om styrting


Mål 2
Lærlingene skal kunne kjenne til forskjellige måter å gallonere på og bruke disse i tilfeller der dette er hensiktsmessig

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne avgjøre hvilken galloneringsmetode som passer best til forskjellige skinntyper og modeller

2b	kjenne til hva luftgallonering er og kunne utføre teknikken i praksis

2c	kjenne til og kunne utføre gallonering med inn- og utrykking

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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne påkasting

3b	kunne forskjellige sakketeknikker og vite hensikten med disse


Mål 4
Lærlingene skal kunne sortere løsskinn og kalkulere materialforbruk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne sortere en lot med løsskinn til et større pelsplagg som f.eks. kåpe eller jakke

4b	kunne finne egnede tilleggsskinn til omsøm

4c	kunne kalkulere materialforbruket til et pelsplagg


Mål 5
Lærlingene skal ha kunnskaper om og solid erfaring i omsømsarbeid og reparasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne vurdere hvordan reparasjoner og forandringer kan gjøres på best mulig måte

5b	kunne vurdere elde og strekkmulighet i læret

5c	kunne vurdere reparasjoner i følge lov om håndverkstjenester


Mål 6
Lærlingene skal kunne bruke nappa, semsket skinn og andre tekstiler i kombinasjon med pels


Mål 7
Lærlingen skal kunne utføre arbeidet på en rasjonell måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	 kunne kalkulere tidsforbruket av forarbeidet fram til søm

7b	kunne kalkulere tidsforbuket for produksjon fram til ferdig pelsplagg

7c	kunne utarbeide en tidsplan og være i stand til å følge denne
 


2.3	Mønsterlære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne utføre mønsterforandring og måltagning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forandre grunnmønster etter kundens mål

1b	kunne foreta en prøving

1c	kunne rette inn målsydde plagg

1d	kunne behandle kunder på en profesjonell og respektfull måte



2.4	Håndsøm


Mål 1
Lærlingene skal kunne ferdigstille et renskåret pelsplagg

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	ha kunnskaper i håndsøm

1b	kunne slå an kraven, sette inn lukkeanordninger, sy i lommer og utføre annet underarbeid før fôret settes i

1c	kunne fôre et pelsplagg



2.5	Maskinsøm og maskinlære


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre daglig vedlikehold og enklere justeringsarbeide på en pelsmaskin

1b	kunne vedlikeholde byglemaskin, kompressor og steamer

1c	kunne innstille fikseringspresse på riktig varme og tid og bruke denne på en forsvarlig måte både med hensyn til skinnet/pelsen og sin egen sikkerhet

1d	kunne presse pelsmaskinsømmer og bruke pressjern på pels uten å skade hårene eller læret





2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver, funksjon og utvikling

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 eventuelt internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeids-taker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

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

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.






Mål 3
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet og ha kjennskap til internkontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til lover og forskrifter for å kunne vurdere sikkerhets-, miljø- og/eller helsefare arbeidet kan medføre. De skal kunne iverksette nødvendige tiltak for å unngå ulykker, helseskade og skader på miljø

3b	kunne forklare hvilket ansvar den enkelte har for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

3c	ha kjennskap til prinsippene for internkontroll i bedriften og kunne følge disse i arbeidet


Mål 4
Lærlingene skal kunne følge aktuelt lovverk ved kjøp og salg og kunne behandle kunder korrekt. Lærlingene skal kjenne til vare-ekspedering og dekorasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha kunnskaper om kjøpslov og angrefrister

4b	kjenne til ulike betalingsformer og kunne utføre aktuelle databaserte betalingsrutiner

4c	kunne behandle kunden på en fagmessig korrekt måte

4d	kunne formidle produktkunnskap til kunden

4e	kunne foreta måltagning og innprøving

4f	kunne motta og selge reparasjoner

4g	kunne foreta forhåndskalkyler på reparasjoner

4h	kunne informere kunden om reparasjonens lønnsomhet

4i	kjenne til hvordan klager/reklamasjoner skal håndteres 

4j	kjenne til utstillingsteknikker





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. 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


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for buntmakerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Buntmakerarbeid
		Rykking
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

40%
Modul 2:	Buntmakerarbeid
		Grunnleggende arbeid 
Kapittel 2.2
Mål: 3,4,5,6 og 7

35%
Modul 3:	Mønsterlære

Kapittel 2.3
Mål 1.

6 %
Modul 4:	Håndsøm
Kapittel 2.4
Mål 1.

5 %
Modul 5:	Maskinsøm og 
		maskinlære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

6 %
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3 og 4.

8 %
Til sammen

100%


