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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 filigransarbeiderfaget.


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, 7. mars 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Filigran eller “viraverk” som våre forfedre sa, er satt sammen av to latinske ledd. Filium som betyr tråd og granum som betyr korn. Et filigransarbeid består av mange små deler som er loddet sammen til en helhet. Filigran er en flere tusen år gammel internasjonal håndverksteknikk kjent fra blant annet Asia og middelhavsområdene.

Søljer er kanskje av vårt mest kjente filigransarbeid, men det lages også mer tradisjonelle smykker i filigran så som armbånd, halssmykker og ørepynt. Symbolikken i søljene er en del av vår kulturarv. Mange av symbolene som er brukt er opptil 5000-6000 år gamle. Med kristen-dommen ble symbolene overført fra hedenske til kristne verdier. Bolesølja er et eksempel på dette da den er bygget over heksagrammet.

Bondesølvsmeder laget filigran og små sølvarbeider, selv om det kun var lovlig å arbeide med edle metaller i de større byene. I de senere år har det blitt færre større verksteder i Norge. Det ser ut til at utviklingen går mot mindre verksteder, ofte kombinert med butikk. Økt interesse for bruk av bunad gir et godt grunnlag for spesialverkstedene.

Tidligere var filigransarbeiderfaget en del av gullsmedfaget og ble lagt inn under lov om fag-opplæring 1.1.1953. Gullsmedfaget bestod tidligere av ni fag, men i forbindelse med Reform 94 er disse slått sammen, slik at man nå har tre fag: Sølvsmed, gullsmed og filigransarbeider.

Filigransarbeideren arbeider selvstendig og må være kvalitetsbevisst. Faget passer godt for begge kjønn. Opplæringen legger vekt på å stimulere til kreativitet og evne til å ta ansvar for fagets utvikling.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i filigransarbeiderfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I gull- og sølvarbeide eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for filigrans-arbeiderfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 







1.4	Kompetanse

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

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 bedrift for filigransarbeiderfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke de vanligste teknikkene for filigransarbeider

	kunne lage enkle verktøy og hjelpemidler

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne vedlikeholde maskiner og verktøy som brukes i faget

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

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

	kunne vise ansvar og respekt for verdien av de materialene det arbeides med

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

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

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet
	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Trådarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de grunnleggende trådarbeidsteknikkene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bukke opp små og store snergler og kunne lodde disse sammen

1b	kunne lage de vanligste carèene (6-18 blad) med snergler, kunne knoppe opp og lage såter

1c	kunne trekke, tvinne og lage fiskebenståd, kunne flette og valse tråd, bunte opp og gløde jevnt

1d	kunne lage skåler med trådkant

1e	kunne lage enkle hjelpeverktøy og maler



2.3	Opplodding	


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre opplodding og annet trådarbeid på en måte som tar hensyn til helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lodde små og store krusearbeider

1b	kunne lodde små og store arbeider med gjennombrutt filigran

1c	ha kunnskaper om forskjellige flussmidler og kunne bruke ulike slagloddtyper

1d	kunne bruke loddeutstyr som loddepistol og trekull (undervarme)

1e	kunne bruke verneutstyr

1f	kunne følge regler for oppbevaring av propan m.m.

1g	kunne bruke kok og kjenne til blandingsforhold og kunne følge sikkerhetsregler som gjelder for bruk av kok



2.4	Krusearbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage alle typer kruser og delingskruser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage kruser uten innertråd i forskjellig størrelser, herunder delingskruser

1b	kunne lage kjørner og demanter



2.5	Oppmerkings-, sage- og fileteknikk	


Mål 1
Lærlingene skal kunne merke opp fra tegning til plate

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne merke opp større søljer, som bole- og slangesølje

1b	kunne bore, sage og file søljer, brosjer, spenner m.m. som er ferdig loddet

1c	kunne file og stikke demanter

1d	kunne merke opp, sage og file på en nøyaktig måte




2.6	Smiteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre smiing av ulike metaller med riktig verktøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne smi bunnplate til små og store søljer, spenner, knapper etc

1b	kunne smi tann og montere denne

1c	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy som brukes ved smiing

1d	kjenne til metallets egenskap ved smiing



2.7	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne ferdigstille produkter med ønsket resultat

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forgylle og forsølve små og store gjenstander

1b	kunne bruke verneutstyr, kjenne farer og forsiktighetsregler ved bruk av galvaniske bad og kunne følge regler som gjelder for oppbevaring og destruksjon av kjemikalier

1c	kjenne ulike oksyderingsmidlers egenskaper

1d	kunne polere for hånd

1e	kunne slipe og polere med maskin










2.8	Graveringsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke enkle graveringsteknikker og kunne sette opp og vedlikeholde stikler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne slipe til og sette opp stikler

1b	kunne gravere enkle mønstre på søljer, løv og tann



2.9	Reparasjoner


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre enkle reparasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere og beskrive en reparasjon ved mottak

1b	kunne lage deler til søljer som er lik orginalen



2.10	Støpeteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne benytte de vanligste støpeteknikkene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage modeller til gummiform

1b	kjenne til framgangsmåten ved sand-, vakuum- og slyngestøp





2.11	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

1b	kjenne til ulike bedriftsformer og kunne bruke kunnskapen ved f.eks. egen bedriftsetablering

1c	kjenne til lover og regler som gjelder for både eiere og ansatte i en bedrift, og vite hvor i lovverket de kan hente informasjon om dette

1d	kjenne fagets historie og sette faget inn i en kulturell og miljømessig sammenheng

1e	kjenne lover og regler som regulerer forholdet mellom selger og kunde og kunne håndtere klager


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 hvordan andre kredittinstitusjoner fungerer

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

2d	kunne foreta fornuftige innkjøp til egen bedrift

2e	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget

2f	kunne sette opp en tidsplan og kunne følge denne i arbeidet







Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om enkel markedsføring og kunne dekorere og stille ut varer i butikken

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om markedsføring og kunne markedsføre egne produkter

3b	ha kjennskap til salgsfremmende metoder og kunne gi eksempler på supplerende artikler til salgs for å fremme inntjeningen

3c	kunne utføre vareekspedering på kundens premisser uavhengig av livsfase, kultur og kjønn

3d	kunne formidle produktkunnskap

3e	kunne stille ut varer strategisk i vinduer og montre

3f	kunne bruke aktuelle oppslagsverk som telefonkataloger og produktkataloger

3g	kunne bruke aktuell datateknologi







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 opplæring i bedrift for filigransfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Trådarbeid
Kapittel 2.2
Mål 1.

25%
Modul 2:	Opplodding

Kapittel 2.3
Mål 1.

25%
Modul 3:	Krusearbeid
Kapittel 2.4
Mål 1.

15%
Modul 4:	Oppmerkings-, sage- og 			fileteknikk
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%
Modul 5:	Smiteknikk
Kapittel 2.6
Mål 1.

5%
Modul 6:	Overflatebehandling
Kapittel 2.7
Mål 1.

5%
Modul 7:	Graveringsteknikk
Kapittel 2.8
Mål 1.

5%
Modul 8:	Reparasjoner
Kapittel 2.9
Mål 1.

10%
Modul 9:	Støpeteknikk
Kapittel 2.10
Mål 1.

2.5%
Modul 10:	Bedriftslære
Kapittel 2.11
Mål 1 og 2.

2.5%
Til sammen

100%


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.

