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Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.06. 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).




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 forgyllerfaget.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


Innledning

Forgylling er basert på en teknikk som består i å legge et tynt belegg av bladgull på ulike materialer. Teknikken i faget har ikke forandret seg nevneverdig de siste 1000 år, også verktøyet er stort sett uforandret.

Gull er et kjemisk grunnstoff og er det mest bestandige av alle kjente grunnstoffer. Det lar seg verken på virke av lys, luft eller vann, og heller ikke av det som er kjent av syrer og baser i naturen. De første gullfunnene ble gjort for 7000-8000 år siden. Det kan dokumenteres at gullklumper ble banket ut til tynne blader i Nildalen for ca. 5000år siden. Gullet som benyttes til forgylling bankes i dag ut maskinelt, men den siste finbankingen og tilskjæringen gjøres for hånd. Gullets smidighet er helt unik. En gullklump på ett gram kan trekkes ut til en tynn tråd på hele to kilometer. Bare 30 gram, banket ut til 1/10.000 mm kan dekke en flate på en kvadratkilometer. Bladgull brukes i dag på billedrammer, møbler, dekorasjon på interiører og utendørs på stein og metaller. Det legges også bladgull på glass for å skjerme for sterkt sollys. Gullet hindrer i stor grad varmen i å trenge inn.

Forgyllerfaget har ingen lange tradisjoner i Norge. Organisering av forgyllere her til lands startet på 1800-tallet. I 1875 var det 40 faglærte forgyllere i Norge. Kunnskapen om faget kom sannsynligvis til Norge (Bergen) med handelsskip fra Tyskland. I 1920 var det registrert 113 forgyllere. Mange av disse hadde reist til Tyskland for å lære faget.
I 1950 var det kun 13 forgyllere tilbake. Inntil da hadde forgyllerne produsert alt av listverk og rammer for innramming av bilder. Forgyllerne arbeidet derfor både med glass og innramming i tillegg til forgyllerarbeidet. Etter hvert har industrien overtatt produksjonen av gull- og sølvlister til en vesentlig lavere pris.

Behovet for forgyllere er i dag økende. Arbeidsområdene i dagens forgyllerverksteder fordeler seg på nyproduksjon av billedrammer, speilrammer og møbler, samt noe utendørsforgylling på stein, ulike metaller og glass. I tillegg er det et stort behov for å få faglærte som kan reparere og vedlikeholde gamle, forgylte gjenstander. Det er også naturlig å legge til rette for et produktivt arbeidsfellesskap i samhandling med andre fagmiljøer og håndverksprofesjoner. Samarbeid med interiørarkitekter, møbeldesignere og kunstnere åpner nye og spennende områder der en flere tusen års håndverksteknikk kan benyttes.

Forgyllerfaget lå under Lov om fagopplæring (Lfa) helt fram til 1972. Det hadde da ikke vært registrert lærlinger i faget siden 1950-årene. Faget ble derfor tatt ut som lærefag sammen med flere andre små håndverksfag. Forgyllerfaget ble gjenopprettet som lærefag i 1998.




1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i forgyllerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev.
Yrkesbetegnelse:	Forgyller
Fagbetegnelse: 	Forgyllerfaget

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 oppl. i bedrift
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



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


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

Lærlingene skal

·	kunne velge materialer og verktøy som er tilpasset de enkelte arbeidsoppgavene, og kunne begrunne dette valget

·	kunne utnytte sine kunnskaper om materialenes egenskaper og kunne ta hensyn til hvordan de fungerer sammen og hver for seg

·	kunne utføre vedlikehold på verktøy og hjelpemidler

·	kunne bruke kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet for å ta vare på egen og andres helse i det praktiske arbeidet

·	kunne arbeide selvstendig og planmessig og vise evne og vilje til samarbeid med andre, også på tvers av faggrenser

·	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid i henhold til gitte kvalitetskrav

·	kunne arbeide i samsvar med etiske normer og verdier som gjelder for arbeidsfellesskapet i bransjen

·	vise kreative, praktiske og nyskapende evner i løsning av problemer, og kunne ta selvstendige avgjørelser

·	kjenne fagets egenart, tradisjoner og fremtidige utviklingsmuligheter

·	kunne utnytte materialer, råstoffer og andre ressurser økonomisk og gjennom positiv medvirkning fremme bedriftens lønnsomhet og kvalitet

·	kunne ta ansvar for egen læring



2.2	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens historie og fagets utvikling

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne til forgyllerfagets utvikling fra før den industrielle tid til den etterindustrielle tid

1b	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling


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

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

2b	kjenne bedriftens regler for fravær, permisjoner og ferier

2c	kunne følge bedriftens regler for god arbeidsmoral og kjenne fagets yrkesetikk


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om enkel markedsføring og ha innsikt i økonomi

Delmål
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om og kunne ta kontakt med markeds- og salgskanaler

3b	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget


2.3	Arbeidsvern, sikkerhet og miljø


Mål 1
Lærlingene skal utføre arbeidet på en måte som ikke er til skade for egen og andres sikkerhet og helse, og det indre og ytre miljø

Delmål
Lærlingene skal

1a	bruke nødvendig verneutstyr

1b	medvirke til at arbeidsplassen er i den stand den skal være etter gjeldende regler

1c	vurdere og vedlikeholde det verktøyet og utstyret som er i bruk

1d	kunne utføre nødvendig førstehjelp og kunne bruke riktig førstehjelpsutstyr

1e	kunne ta hensyn til ytre og indre miljø ved valg av materialer og materialbehandling, og kunne vurdere gjenbruk og ressurssparing



2.4	Kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal i samarbeid med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver på en måte som sikrer kvalitet på produktet etter gjeldende krav

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne klargjøre arbeidsplassen og prioritere det daglige arbeidet

1b	følge arbeidsrutinene ved å benytte prøver, tegninger og standarder som fremmer kvalitet

1c	kunne bruke datateknologi som kreves i ulike arbeidsprosedyrer

1d	delta i diskusjoner om tiltak til forbedringer som kan fremme kvalitet og faglige utviklingsmuligheter



2.5	Forgyllerarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne sette sammen en ramme

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne måle et innrammingsobjekt og bruke lys og falsmål på riktig måte

1b	kunne bruke gjæreverktøy, sammensettingsverktøy og håndverktøy

1c	kunne gjøre nødvendig forarbeid på rammen, avhengig av dens endelige utseende


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre forskjellige trykke-, støpe- og dekoreringsteknikker

Delmål
Lærlingene skal

2a	kunne ta avtrykk og trykke i form av enkelt ornament

2b	kunne modellere en positiv form

2c	kunne støpe i egnet form

2d	kunne utføre ulike dekorteknikker på grundert flate


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre alt grunnarbeid selvstendig

Delmål
Lærlingene skal

3a	kunne beise og lakke med mellomslipinger fram til anlegging

3b	kunne anlegge til forgylling

3c	kunne påføre polyment med mellomslipinger fram til pålegging av gull, sølv eller polerbronse



Mål 4
Lærlingene skal kunne legge edle og uedle metaller i oljegrund

Delmål
Lærlingene skal

4a	kunne bruke leggeverktøy avhengig av edelt eller uedelt metall

4b	kunne bearbeide overflaten slik at utseendet tilfredsstiller faglige krav

4c	kjenne til mulighetene for å rive overflaten med egnet middel, avhengig av endelig utseende

4d	kunne fernissere, mattere og patinere oljeforgyllinger


Mål 5
Lærlingene skal kunne utføre en polymentforgylling med edle metaller

Delmål
Lærlingene skal

5a	kunne tilføre riktig fuktighet til polyment med netzevann

5b	kunne beherske gullpute, kniv og legger

5c	kunne bestemme når gullet/sølvet er klart for polering, og kunne polere med egnet polerflint

5d	mestre de ulike tradisjonene og metodene for overflatebehandling av gull/sølv


Mål 6
Lærlingene skal ha kunnskaper om forgylling på andre materialer enn tre

Delmål
Lærlingene skal

6a	ha kunnskaper om legging av gull på materialer som stein, metall, glass, kunststoff, papir og tekstiler

6b	være orientert om teknikker for utvendig forgylling



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 fag- eller svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- og svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for forgyllerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:
Bedriftslære
Kapittel 2.2
Mål 1, 2

10 %
Modul 2:
Arbeidsvern, sikkerhet og miljø
Kapittel 2.4
Mål 1, 2

10 %
Modul 3:
Kvalitetssikring
Kapittel 2.3
Mål 1

10%
Modul 4:
Praktisk forgyllerarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6

70 %
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.



