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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 duodjifaget.


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, 14. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Duodji står for samiske kulturtrekk og gjenspeiler seg i estetisk utfoldelse som inneholder regionale særtrekk.Ved å utøve duodji, kommuniserer en gjennom materialbruk, teknikker og prosesser og med formalestetiske virkemidler som form, farge og ornamentikk. Produktene er funksjonelle og identitetsskapende, og gir et budskap om folket, miljøet og tradisjonene.

Røttene til samisk fangstkultur går tilbake til år 6000 - 8000 f.Kr. Historiske gravfunn og helle-ristninger er bevis på at samene har en lang tradisjon i duodji. De historiske kildene som beskriver samene dokumenterer at duodji er en viktig del av samisk kultur og levesett. Gjennom bruk og utnyttelse av materialer og råstoff fra naturen har samene skaffet bosted og skapt og utviklet klær, redskaper, verktøy og prydgjenstander. Samer har også utnyttet skinn fra rein og andre dyrearter i dette arbeidet.

Duodji er et rent håndverksfag med forskjellige prosesser og arbeidsmetoder, hvor tekniske hjelpemidler til nå har vært lite brukt.

Form og utforming av duodji-produkter med tradisjonelle materialer i kombinasjon med andre materialer har mange muligheter, noe som også vil føre til nytenkning og produksjon av produkter med bakgrunn i samiske tradisjoner.

Opplæringen legger vekt på å utvikle ferdigheter i produksjon og å videreføre estetiske normer og verdier som bygger på duodjitradisjoner. Målet er å få dyktige produsenter som kan overvinne faglige og yrkesfaglige utfordringer.

En duojár bør ha allsidige kunnskaper om duodjiprodukter fra sin egen region, men det er også viktig å kjenne til duodjiprodukter fra andre regioner.

Ved utnyttelse og bruk av materialer fra naturen i produksjonsprosessen er det viktig å kjenne til materialenes opprinnelse. I produksjon hvor ulike råmatrieler kombineres, må produsenten ha grunnleggende kunnskaper om materialenes egenskaper.

Duojáren må kunne bruke rasjonelle arbeidsmetoder, skape et godt faglig nettverk og kunne samarbeide med beslektede faggrupper.

Duodji ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1990.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i duodji må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I duodji 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 duodjifaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i duodjifaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	duojár/duodjár/vytnesjæjja.
Fagbetegnelse: 	duodji/duodje/duedtie.

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

*	Elever som tar samisk som 1. eller 2. språk og følger læreplanen for norsk for elever med samisk, har på grunnkurs og videregående kurs I normalt tatt 112 timer norsk og 187 timer samisk. For å få generell studiekompetanse gjenstår 300 timer norsk og 225 timer samisk.


Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for duodjifaget

Lærlingene skal

	kunne produsere tradisjonell duodji

	kunne fagterminologi og kunne bruke denne skriftlig og muntlig

	kunne ta vare på produktenes egenart i forhold til regionens tradisjon

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner

	kunne velge materialer og utstyr som er tilpasset duodjiprodukter og kunne begrunne sine valg

	ha kunnskaper om bruk av ressursvennlige og fornybare materialer

	ha gode arbeidsrutiner og utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne bruke tekniske hjelpemidler under produksjonen

	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

	kunne bruke natur, miljø og kultur som grunnlag og inspirasjon for eget arbeid

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

	ha kjennskap til markedsføring og salg

	kunne kontrollere egne produkter etter gitte kvalitetskrav for varer og tjenester

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne vise evne og vilje til å samarbeide med andre også på tvers av faggupper

	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

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

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne ta ansvar for egen læring 

	kunne arbeide kreativt med duodji ut fra estetisk, funksjonell, økologisk og samfunnsmessig forståelse

	kunne forstå verdien av estetiske kunnskaper og virksomhet som allmenndannende faktor

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt og regionalt

	ha kunnskaper om spredning av samisk kultur over landegrensene

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Formgiving


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge og formgi ulike duodjiprodukter i tre, metall, tekstil, skinn, horn, bein og/eller kunstmaterialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne visualisere ideer gjennom skisser

1b	kunne innhente informasjon og kunne belyse ideer fra ulike synsvinkler

1c	kunne planlegge ulike produkter ved bruk av tilgjengelig informasjonsteknologi og aktuelle tegneprogrammer

1d	kunne lage snitt- og arbeidstegninger i ulike målestokker

1e	kunne fremme muntlige og skriftlige forslag til produktløsninger

1f	kunne lage presentasjonstegninger

1g	kunne lage modeller

Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke form, farge og ulike materialer som tekstil, skinn, tre, metall, horn, bein og/eller kunstmaterialer som virkemiddel i utforming av duodjiprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke 3-dimensjonale former som volum og rom i sine arbeider

2b	kunne bruke elementære 2-dimensjonale former som punkt, linje og flate i dekorsammenheng

2c	kunne bruke elementær formgrammatikk som kontrast, balanse, harmoni, rytme i utarbeiding av ulike produkter

2d	kunne velge form, farge og teknikk som passer til materialets egenskaper og som understreker produktets idé

2e	kunne ivareta regionale tradisjoner ved utforming og sammensetning av produkter

2f	kunne sette sammen og kombinere materialer til aktuelle produkter

2g	kunne benytte materialrester i produksjon

2h	kunne utvikle og beskrive arbeidsmetoder som kan brukes i fagets ulike disipliner

2i	kunne arbeide eksperimentelt med form-, farge- og materialkombinasjoner

2j	kunne utvikle og benytte effektive og rasjonelle produksjonsmetoder



2.3	Etablererkunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til markedsføring og kunne formidle produktkunnskap til kunder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til markeder for duodjiprodukter

1b	kjenne til bedrifter som driver næringsvirksomhet innen myk- og hard-duodji


1c	kjenne til enkle metoder for innhenting og analyse av markedsdata og kunne bruke dataene i næringsvirksomhet

1d	ha kjennskap til og kunne ta kontakt med markeds- og salgskanaler

1e	kjenne til informasjonskilder som brukes ved formgiving, produksjon og salg av produkter

1f	kjenne til veiledningstjenester innenfor næringsutvikling

1g	kunne kommunisere med kunder muntlig, skriftlig og visuelt ved salg av varer og tjenester

1h	kunne bruke relevant fagterminologi og kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig


Mål 2
Lærlingene skal ha innsikt i økonomi og innkjøpsmetoder og kunne sette opp kostnads-overslag og beregne tidsforbruk til de enkelte arbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til og gjøre rede for avgifter, skatter og trygdeordninger som gjelder for en selv-stendig næringsdrivende

2b	kjenne til ulike former for banklån

2c	kjenne til hvordan kredittinstitusjoner fungerer

2d	kunne vurdere ulike låneordninger i forhold til oppstart av egen virksomhet

2e	kunne foreta fornuftige innkjøp til egen bedrift

2f	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget

2g	kunne sette opp en tidsplan og kunne bruke denne i arbeidet

2h	kjenne til kombinasjonsnæringsmønstre og kunne se økonomiske muligheter ved å kombinere doudji med andre næringer som f.eks. reindrift, jordbruk, fangst og fiske











2.4	Bedriftslære

Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver 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	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker 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	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.
Moduler til valg



2.5	Tekstilsømproduksjon i duodji


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere tekstile sømarbeider etter aktuelle produksjonsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge og behandle råstoff og materialer til f.eks. kofter, luer, bukser, skjørt, vester, bringeklede, belter, lavvoduk og duk til telt

1b	kunne lage mønster i ulike størrelser og modeller

1c	kunne velge og skjære til materialene etter mønster og arbeidstegninger og kunne utnytte materialene økonomisk

1d	kunne bruke riktig sømmetode i henhold til materialvalg og produkt

1e	kunne sy med perler og tinntråd

1f	kunne frynse tørkler

1g	kunne velge riktige og miljøvennlige metoder for vask, rens og annet vedlikehold og kunne lage vedlikeholdsmerkinger i plaggene


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike maskiner og verktøy. De skal kunne eksperimentere med tradisjonelle teknikker og materialkombinasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke og vedlikeholde ulike maskiner og verktøy i henhold til gjeldende sikkerhetskrav

2b	kunne lage og bearbeide enkle håndverktøy og redskaper som ikke finnes i markedet

2c	kunne eksperimentere med farger, mønster, teknikker, materialkvaliteter og etter-behandling og kunne bruke disse virkemidlene til å få fram bestemte duodjiprodukter

2d	kunne trekke og spinne tinntråd

2.6	Strikke-, veve-, flette og tvinneprodukter


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere strikke- og vevprodukter, frynse-, perle- og tinntrådbroderi etter aktuelle produksjonsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne karde, spinne, farge og etterbehandle ull og andre tekstilfibre

1b	kunne velge og behandle materialer til framstilling av vevde og flettede skallebånd, slips, bånd, belter og koftekanter

1c	kunne velge og behandle materialer til framstilling av tekstiler til bekledning, til grener, pledd, tepper og billedvev og kunne utnytte materialene økonomisk

1d	kunne bruke riktig sømmetode i henhold til materialvalg og produkt

1e	kunne sy med perler og tinntråd

1f	kunne bruke ulike frynse-, flette- og tvinneteknikker


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike vevtyper og tilleggsutstyr. De skal kunne eksperimentere med tradisjonelle teknikker og materialkombinasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til ulike vevtyper og kunne sette opp og bruke veven og kunne vedlikeholde utstyret

2b	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike vevteknikker som brukes til bekledningsprodukter

2c	kunne søke nye løsninger, bruke nye arbeidsmetoder og se mulighetene underveis i prosessen

2d	ha kunnskaper om materialenes framstillingsprosesser og kunne arbeide på en måte som forebygger skade på helse og miljø

2e	kunne eksperimentere med farger, mønster, teknikker, materialkvaliteter og etter-behandling og kunne bruke disse virkemidlene til å få fram bestemte duodjiprodukter




Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om håndstrikking og andre masketeknikker. De skal ha kunnskaper om mønsterteknikker som framkommer på en strikkemaskin og kunne eksperimentere med maske- og mønsterteknikker i ulike duodjiprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lage en plan for arbeidet i forhold til rasjonell arbeidsmetode

3b	kjenne til samspillet mellom materialer, teknikker, redskaper, dekor og farger og kunne skape bestemte uttrykk og kvaliteter på håndstrikkede og maskinstrikkede produkter og produkter i andre masketeknikker

3c	kunne utnytte øking og minsking som formdannende element

3d	kunne arbeide kreativt og bruke håndstrikkingsteknikkene på en funksjonell og dekorativ måte

3e	kunne arbeide eksperimentelt med ulike mønsterteknikker og kunne utvikle særpreget i disse

3f	kunne behandle og vedlikeholde redskap og utstyr på strikkemaskiner og kunne forebygge belastningsskader ved å bruke utstyret riktig



2.7	Skinnberedning og skinnsøm


Mål 1
Lærlingene skal kunne innhente og bearbeide materialer til skinnprodukter som lages etter aktuelle produksjonsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne innhente, sortere, forbehandle, berede, garve/barke, farge og smøre materialer til ulike duodjiprodukter

1b	kunne berede skinn for pesk, lue, votter, bellinger og skaller m.m.

1c	kunne velge og skjære til materialene etter mønster og arbeidstegninger og kunne utnytte materialene økonomisk

1d	kunne bruke riktige sømteknikker i henhold til materialvalg og produkt og kunne utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser

1e	kunne bruke ulike flette- og tvinneteknikker

1f	kunne bruke ulike metoder til å lage dekor på skinn


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike maskiner og verktøy. De skal kunne eksperimentere med tradisjonelle teknikker og materialkombinasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke og vedlikeholde ulike maskiner og verktøy i henhold til gitte sikkerhets-bestemmelser

2b	kunne lage og bearbeide enkle håndverktøy og redskaper som ikke finnes i markedet

2c	kunne eksperimentere med farger, mønster, teknikker, materialkvaliteter og etter-behandling og kunne bruke disse virkemidlene til å få fram bestemte duodjiprodukter



2.8	Produksjon i metall, bein og horn


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage produkter i metall, bein og horn etter aktuelle produksjons-metoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge ut og behandle råstoffer i bein og horn

1b	kunne velge og skjære til materialene etter mønster og arbeidstegninger og kunne utnytte materialene økonomisk

1c	kunne ornamentere produkter

1d	kjenne til ulike ståltyper og kunne velge materialer til smidde produkter

1e	kunne smi, herde, anløpe, seigherde og settherde ulike ståltyper

1f	kunne lage former til, støpe og bearbeide enkle duodjiprodukter som skulpturer, smykker, kopper og lamper i messing, tinn og sølv

1g	kunne bruke riktig bearbeidingsmetode i henhold til materialvalg og produkt og kunne utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike maskiner og verktøy. De skal kunne eksperimentere med tradisjonelle teknikker og materialkombinasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke og vedlikeholde ulike maskiner og verktøy i henhold til gitte sikkerhets-bestemmelser

2b	kunne lage og bearbeide enkle håndverktøy og redskaper som ikke finnes i markedet

2c	kunne eksperimentere med farger, mønster, teknikker, materialkvaliteter og etter-behandling og kunne bruke disse virkemidlene til å få fram bestemte duodjiprodukter



2.9	Produksjon av trearbeider


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ulike duodjiprodukter i tre etter aktuelle produksjons-metoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge og behandle råstoffer og materialer f.eks. til esker, tiner, tønner, kopper og kar og smykker

1b	kunne velge og behandle materialer til større produkter som f.eks. benker, kjelker, sleder, komse, båt og pulk, seletøy og lavvostenger og buestenger for telt

1c	kunne velge og forme materialene etter mønster og arbeidstegninger og kunne utnytte materialene økonomisk

1d	kunne bruke ulike ornamenteringsteknikker

1e	kunne bruke riktig bearbeidingsmetode i henhold til materialvalg og produkt og kunne utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser








Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike maskiner og verktøy. De skal kunne eksperimentere med tradisjonelle teknikker og materialkombinasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke og vedlikeholde ulike maskiner og verktøy i henhold til gitte sikkerhets-bestemmelser

2b	kunne lage og bearbeide enkle håndverktøy og redskaper som ikke finnes i markedet

2c	kunne eksperimentere med farger, mønster, teknikker, materialkvaliteter og etter-behandling og kunne bruke disse virkemidlene til å få fram bestemte duodjiprodukter





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 duodjifaget

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Formgiving
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Etablererkunnskap
Kapittel 2.3
Mål 1.

5%
Modul 3:	Bedriftslære

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

30%

1.2	Moduler til valg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 4:	Tekstilsømproduksjon i 			duodji
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

35%
Modul 5:	Strikke-, veve-, flette-, 			tvinneprodukter
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

35%
Modul 6:	Skinnberedning og skinnsøm
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

35%
Modul 7:	Produksjon i metall, bein og 		horn
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

35%
Modul 8:	Produksjon av trearbeider
Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

35%
Til sammen

70%


Lærlingene skal velge minst to av modulene 4, 5, 6, 7 og 8 alt etter bedriftens 
produksjon.


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.

