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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 glass-håndverksfaget.


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, 4. mai 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Glass er egentlig smeltet sand. Selve glasshåndverket bygger på meget gamle tradisjoner. Så langt tilbake som for 3 - 4000 år siden var materialet kjent i Egypt, Syria, Libanon og Persia. I eldre tid ble alt glass formet håndverksmessig av glassblåsere. Maskinelle fremstillingsmetoder ble senere brukt til ulike produkter.

For 2000 år siden ble blåsepipa oppfunnet, en teknsik landevinning som førte til at glass ble langt vanligere enn tidligere. Blåsepipa er i dag i bruk som det viktigste verktøy i alle håndverksbedrifter som lager glass. Smelteovnene ble opprinnelig varmet opp med ved, senere ved hjelp av kull og olje.

Først i begynnelsen av 1960-årene kom de elektriske smelteovnene til Norge. Selv om ovner og redskaper i prinsippet er de samme som for 2000 år siden så har det skjedd en rivende utvikling.

I Norge var det kong Christian VI som i 1739 som startet glassproduksjonen. Ddette gjorde han hovedsakelig for å kunne dekke sine festbord med glass laget i eget rike. En stor del av glasset ble også eksportert til de kongelige taffel i København. I alt 7 glassverk ble anlagt på 
1700- tallet. Senere har det dukket opp en del studiehytter med ganske få ansatte.
Glassverkene og glasshyttene hadde forskjellige produkter med alt fra flasker, vindusglass til såkalte småglass som omfatter vinglass, boller, mugger, vaser osv.

På samme måte som for sølvverket, gruvene på Røros og jernverkene så kom fagarbeiderne og ekspertene i de første glassverkene hovedsakelig fra Tyskland. de gamle glassverkene var derfor drevet etter tysk mønster. Arbeiderne hadde sosiale goder som "fritt hus, lys og brenne".

Utbredelsen av glassproduksjonen i Norge har gått i bølger. Mot slutten av de forrige århundrede var det fremdeles kopier av modeller fra Tyskland og England som ble produsert. Først i 1920-årene begynte man med utvikling av egne modeller og brukskunstnere ble ansatt som designere ved de største glassverkene. I 1950-årene fikk automasjonen innpass også i glassindustrien, noe som førte til at rimeligere vinglass ble laget i store kvanta. I de senere årene er det utviklet et godt marked for produksjon av kunstglass.

I dag er en glasshåndverker en som former og videreforedler bruks‑ og pyntegjenstander i glass og krystall. Faget deler seg i to retninger, glassformeren som framstiller materialene, blåser og former dem til ferdige produkter og videreforedleren som sliper, sandblåser, polerer og graverer gjenstandene. 

Glasshåndverksfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1980.

Faglig dyktighet og godt motiverte medarbeidere er nødvendig for at glasshåndverkerfaget skal preges av god kvalitet og høyt servicenivå. En fagopplæring av høy kvalitet er helt grunnleggende for å medvirke til å øke produktiviteten, lønnsomheten og konkurranseevnen i næringen. 
Opplæringen skal også gi lærlingen et faglig grunnlag for å kunne utøve yrket, utvikle selvtillit og selvstendighet og legge grunnlag for meningsfylt arbeidsfellesskap.

Utøvelsen av faget krever samarbeid. God planlegging og evne til problemløsning er nødvendig for å få til en smidig kvalitetsmessig arbeidsprosess.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i glasshåndverksfaget må søkeren normalt ha bestått grunnkurs form-givingsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

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

1.4	Innhold

Læreplanen for glasshåndverksfaget 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir time-tallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av fagprøven. 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.

Fagbrev
For å oppnå fagbrev i glasshåndverksfaget, må det avlegges fagprøve 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 fagbrev. 
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 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 glasshåndverksfaget

Lærlingene skal

	kunne beskrive grunnleggende teknikker innenfor varm- og kaldbearbeiding av glass og ha fått erfare de enkelte arbeidsoperasjonene

	ha kunnskaper om glassets materialegenskaper og sammenhengen mellom material-egenskapene og den kjemiske sammensetningen

	kunne ta vare på utstyr ved å utføre det daglige vedlikeholdet

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

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre 

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

	kunne rapportere både muntlig og skriftlig

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne gjøre rede for bedriftsøkonomiske faktorer som innvirker på en bedrifts resultater, herunder betydningen av salg og markedsføring

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

	finne fram fagstoff på egen hånd og kunne bruke aktuelle hjelpemidler i den forbindelse

	kjenne til og kunne følge sikkerhetsrutiner i faget

	ta ansvar i samsvar med de etiske normene og verdiene som gjelder for arbeidsfellesskapet, og vise holdninger og en adferd som fremmer likeverd mellom mennesker

	ha opparbeidet motivasjon, nysgjerrighet og lærelyst for å kunne fortsette en spesialisert utdanning

	kunne sette faget i et internasjonalt perspektiv


2.2	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til hvordan bedriften er bygget opp, kunne gjøre rede for plasseringen av de ulike avdelingene i bedriften og beskrive fordelingen av arbeids-oppgavene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne observere og gjøre egne erfaringer om bedriften og bedriftens produksjon

1b	kunne beskrive bedriftens historiske utvikling, dagens situasjon og de strategiske mål

1c	kunne beskrive arbeidsoperasjonene som utføres fra råvarene kommer inn til bedriften til ferdig produkt

1d	kunne beskrive arbeidsoppgavene til bedriftens hjelpeavdelinger, f.eks. elektrisk avdeling, snekkerverksted, murerverksted og uteavdelinger, og kunne gjøre rede for plasseringen av disse

1e	kjenne arbeidsrytmen i produksjonsprosessen og gjøre rede for kvalitetsbegrepet

1f	kunne gjøre rede for oppgaver og funksjon for bedriftens ansatte, som f.eks. ledergruppe, økonomiavdeling, markedsavdeling, personalavdeling, produktutviklingsavdeling, drifts-avdeling, og vite hvor disse er plassert

1g	ha kunnskaper om vernetjenestens funksjon



2.3	Arbeidsmiljø, arbeidsvern og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle kjemikalier, materialer og stoffer slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas og kjenne til mulig forurensing på det indre og det ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om emballasjemerking og kunne bruke datablader for helsefarlige og giftige stoffer

1b	kunne gjøre rede for arbeidsmetoder som anvendes for å begrense virkninger av skadelige stoffer i det indre og i det ytre miljø

1c	kunne gjøre rede for hvordan helsefarlige og giftige stoffer oppbevares og destrueres

1d	kunne gjøre rede for brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og andre farlige stoffer som brukes i bedriften og kunne håndtere stoffene på en forskriftsmessig måte

1e	kunne behandle miljøfarlige stoffer på forskriftsmessig måte


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ergonomisk riktige arbeidsmetoder og kunne ta ansvar for personlig hygiene og orden og renhold på egen arbeidsplass

Hovedmomementer
Lærlingene skal

2a	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

2b	kunne bruke riktige arbeidsstillinger i følge ergonomiske prinsipper

2c	kunne ta ansvar for egen personlig hygiene og helse

2d	kunne holde orden på egen arbeidsplass


Mål 3
Lærlingene skal kunne gi førstehjelp ved forgiftninger, brann, etse- og kuttskader

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke førstehjelpsutstyret på egen avdeling

3b	kunne gi riktig behandling ved forgiftning av faste stoffer, ulike grader av forbrenning og etseskader fra syrer og baser

3c	kunne verne seg mot blyinntak

3d	kunne stoppe blødninger og utføre enkel bandasjering


Mål 4
Lærlingene skal kunne beskrive bedriftens varslingssystemer, følge gjeldende sikkerhets-bestemmelser og kunne benytte slukkeapparater

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne bedriftens forskrifter for industrivern

4b	kjenne bedriftens varslingssystemer

4c	kunne bruke ulike brannslukkingsapparater som finnes i bedriften

4d	kunne følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser ved bruk og lagring av gasser som er under trykk

4e	kunne rutinene og sikkerhetsbestemmelsene ved brann i lokaler eller på steder der det er lagret gassflasker eller det oppstår "flaskebrann"


Mål 5
Lærlingene skal kunne bidra aktivt til et godt samarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne bedriftens regler for fravær, permisjon og ferier

5b	kunne kommunisere med medarbeidere og besøkende på en positiv måte

5c	kunne yte god service overfor publikum/kunder



2.4	Tegning, form og fargelære


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage arbeidstegninger og vurdere proporsjoner, linjer, spenst og harmoni i et produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tegne egne produkter

1b	kunne arbeide analytisk med visuelle problemer og overføre idéer til ferdig tegning sett i forhold til produkt

1c	kunne vurdere hva som ligger i begrepene tunge og lette produkter

1d	ut fra arbeidstegninger kunne vurdere glassets spesielle egenskaper når det gjelder tyngde, tykkelse, hardhet, transparens og lysbrytning

1e	kunne bruke informasjonsteknologi som redskap i arbeid med form og komposisjon


Mål 2
Lærlingene skal kunne eksperimentere med ulike former for dekor

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha erfaring i penselføring ved maling på glass

2b	kunne eksperimentere med ulike former for ornamentbruk

2c	kjenne til ulike former for skrift

2d	kunne anvende og se sammenhengen mellom funksjon, formelementer, farge og materialvirkning


Mål 3
Lærlingene skal kjenne de viktigste epokene i kulturhistorien knyttet til glasskunst

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gi en oversikt over glassets historiske utvikling

3b	kjenne til og kunne gjøre rede for de viktigste epokene i glasshistorien, som 
	Venezianske epoke, 16-1700-tallet
	øhmiske epoke, 17 -1800-tallet
	Nordiske epoke, 17 -1800-tallet
	Brukskunstperioden i Norden,  1920-1950-årene
	Moderne glass og glasskunst



2.5	Material- og redskapslære


Mål 1
Lærlingene skal kunne gjøre rede for ulike materialer og bruksområder for redskap og former som brukes i glassfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive alle materialtyper som er brukt i håndverktøy og former, knne gjøre rede for materialenes egenskaper og beskrive deres funksjon

1b	kunne gjøre rede for klargjørings- og vedlikeholdsrutiner for håndverktøy og former

Mål 2
Lærlingene skal kunne beskrive tilvirkningsmetoder og kunne følge rutinene for bruk av håndverktøy for mekanisk avdeling og formsnekkeravdeling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beskrive dreiing og graveringsmetoder av former

2b	kunne gjøre rede for tilvirkningsmetoder for piper og annet håndverktøy

2c	kunne beskrive dreiing av treformer og trehåndverktøy

2d	kunne lage en valseskope av tre til todelte vinglass


Mål 3
Lærlingene skal kunne forklare glassets materialegenskaper og forklare sammenhengen mellom materialegenskapene og den kjemiske sammensetning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for den kjemiske oppbygging og sammensetningen av råstoffene i ulike typer glass

3b	kunne gjøre rede for de kjemiske egenskapene til de ulike råstoffene som inngår i glass og kunne forklare hvordan disse virker i smelteprosessen


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om råstoffsammensetningen, krav til nøyaktighet i blandingsforhold og innveiing og kunne forklare hvordan temperatur og mengde tilsats-stoff virker på produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for hvordan variert råstoffsammensetning og mengde av tilsatsstoff som f.eks. farge virker på produktene

4b	kunne gjøre rede for nøyaktighetskrav til råstoffsammensetning og innveiing for å oppnå en jevn og god kvalitet på det ferdige produktet

4c	kunne gjøre rede for glassets termiske egenskaper og hva som skjer ved fysisk og kjemisk avfarging

4d	kunne forklare hva som skjer ved anløpsfarging

Mål 5
Lærlingene skal kjenne muligheter for ressurs- og energisparing

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne gjøre rede for gjenbruk av glass og kunne gi eksempler på dette

5b	ha kunnskaper om bedriftens muligheter for energisparing og kunne ta hensyn til dette i arbeidet


Mål 6
Lærlingene skal kunne beskrive kjøleprosessen for glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne beskrive kjøleprosessen for de ulike glasstyper

6b	kunne beskrive kjøleprosessens betydning for riktig avspenning



2.6	Utstyrslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne utstyr som brukes i produksjonsavdelingene og kunne bruke det vanligste av dette utstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av de ulike elektriske ovnstypene som vanne, potteovn, oppvarmingsovn og tempereringsovn

1b	kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av parafinfyrte ovner, propanfyrte ovner og/eller andre aktuelle ovner

1c	kunne justere riktig blandingsforhold i gassbluss som brukes til blanking av produkter og detaljoppvarming i glassarbeidet

1d	kunne gjøre rede for faremomentene ved bruk av ulike gasser og utstyr og kunne ta hensyn til dette i praktisk arbeid


Mål 2
Lærlingene skal kunne gjøre rede for komponentene i de ulike ovnstypene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beskrive bygge-elementene og funksjonene til de enkelte komponentene som stein, isolasjonsmateriale, potter, ringer og varmeelement


Mål 3
Lærlingene skal kunne velge riktig utstyr og kunne klargjøre og utføre enkelt vedlikehold på maskiner og utstyr for foredling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge riktig videreforedlingsutstyr for sliping, etsing, syrepolering, håndpolering, gravering og sandblåsing

3b	kunne velge riktig utstyr ved maling på glass

3c	kunne vurdere om utstyr og maskiner må vedlikeholdes etter bruk

3d	kunne utføre enkelt vedlikehold på utstyr og maskiner


Mål 4
Lærlingene skal kunne gjøre rede for de ulike pottetyper og deres bruksområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for tilvirkning av potter med hensyn til materiale og utførelse

4b	kunne beskrive prosedyren for forbehandling av potter

4c	kunne forklare potteskiftrutiner


2.7	Glassforming


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjonsgangen for glassforming og kunne utføre og gjøre rede for de enkelte arbeidsoperasjonene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive hele produksjonsprosessen i produksjonsavdelingen

1b	kunne planlegge hvordan arbeidsoppgavene skal utføres slik at alle arbeidsoperasjoner blir utført i henhold til gjeldende krav

1c	kunne klargjøre utstyr for det som skal produseres

1d	ha fått erfaring i å bruke håndverktøy av metall, tre, kunstkull, grafitt og eventuelle nye materialer

1e	kunne utføre enkelt vedlikehold av verktøy og annet produksjonsutstyr

1f	kunne mestre anfangerarbeid bestående av: anfang på spik, anfang til ben og fot, anfang på pipe og valsing på blikk

1g	ha fått erfaring i postarbeid som omfatter blåsing og skjæring av post og hel- og halvpost i skope

1h	kunne mestre hel- og halvpost og post på blikk og kunne følge arbeidsrytmen i et produksjonsverksted med henblikk på tempo og kvalitet

1i	ha fått erfaring med sentrifugering, pressing og støping av glass


Mål 2
Lærlingene skal kunne vurdere kvaliteten på produktene som lages i forhold til gjeldende kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beskrive de ulike kvalitetsklassene for de ulike produktene

2b	kunne beskrive arbeidsrutinene og kunne bruke prøver, tegninger og standarder ved kvalitetskontroll

2c	kunne finne riktige tegninger, prøveglass og maler for det produktet som skal kontrolleres

2d	kunne vurdere plassering i kvalitetsklasser sammen med instruktør
2e	kunne utføre kvalitetskontroll i samarbeide med instruktør etter de til enhver tid gjeldende kvalitetsnormer


Mål 3
Lærlingene skal kunne beskrive grunnleggende produksjonsteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne beskrive de ulike formene for dekorering i hytten som optiske former, fargedeko-rering, glassfiberdekorering, luftblæredekor, krakelering, trådglass eller filieringsglass, millefioriglass, innsmelting av kunstglass, stetter og glasstenger med luftspiraler, glass med flere sjikt og fargedekor og blåsing med våt trepinne

3b	ha erfaring med og kunne forklare hva som skjer ved varmsprengning

3c	kunne beskrive fremgangsmåte ved påsetting av bein og fot og hvordan glassdriving foregår inkludert pinneblåsing

3d	kunne beskrive teknikker for blåsing, støping, pressing og sentrifugering av glass



2.8	Videreforedling


Mål 1
Lærlingene skal kunne beskrive og benytte grunnleggende teknikker innen kald-bearbeiding av glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive de optiske egenskapene som oppnås ved ulike typer sliping

1b	kunne beskrive prosessen ved syrepolering, de helseskader uforsvarlig bruk kan medføre og hvordan helseskader kan forebygges i arbeidet

1c	kunne forklare hvordan ulike slipemidler brukes i produksjonen og kunne bruke de vanligste av disse

1d	kunne beskrive bruk av ulike typer slipeskiver og ha kunnskaper om hvordan disse skal vedlikeholdes

1e	kunne beskrive dekorasjonsmetoder med gull, sølv og kopper

1f	kunne beskrive teknikker som ising, rissing og punkting
Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjonsgangen og kunne gjøre rede for og utføre de enkelte arbeidsoperasjonene innen videreforedling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for ulike arbeidsprosesser som finner sted innenfor videreforedling

2b	ha erfaring med og kunne forklare hva som skjer i biback

2c	ha erfaring med å slipe rette og buede skjær på produkter 

2e	kunne beherske grovsliping, finsliping og polering av flater slik at de tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav

2f	ha erfaring med etsing, avfotografering, overføring til silkeplate, fremstilling av klisjeplater og sandblåsing

2g	under veiledning kunne gravere enkle monogram

2h	ha erfaring med merkepåsetting og sandblåsing

2i	ha erfaring med enkel maling på glass, lustring og innbrenning

2j	kunne beskrive gjeldende kvalitetskrav og sammen med instruktør vurdere egne produkter i forhold til kvalitetskrav

2k	kunne vurdere egne arbeidsrutiner



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 og ved en eventuell eksamen. 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


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

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift glasshåndverksfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av den totale opplæringen
Modul 1:	Bedriftslære

Kapittel 2.2
Mål 1.

3%
Modul 2: 	Arbeidsmiljø, arbeids-
		vern og sikkerhet
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

7%
Modul 3:  	Tegning, form og
		fargelære
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 4: 	Material- og 
		redskapslære og kjemi
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

20%
Modul 5: 	Utstyrslære med 
		fysikk
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%
Modul 6: 	Glassforming

Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul 7: 	Videreforedling

Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

25%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift glasshåndverksfaget, 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.

Fagprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en fagprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av fagprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




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

