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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 glasshåndverksfaget.


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, 26. februar 1996.
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Kapitel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Glass er egentlig smeltet sand. Men glass framstilles også av andre råstoffer. I eldre tid ble alt glass formet håndverksmessig av glassblåsere. Andre maskinelle framstillingsmetoder ble senere brukt til ulike produkter. I dag former og videreforedler glasshåndverkeren bruks- og prydgjen-stander i glass og krystall fra råvarer til ferdige produkter.

I Norge er det 3 glassverk og noen mindre glasshytter som er mulige lærebedrifter i faget.

Glasshåndverksfaget er delt inn i 2 områder: Glassforming og videreforedling.

Innen hvert av disse områdene kan man spesialisere seg videre innen henholdsvis produksjon av vinglass og tumblerglass, produksjon av kunstglass og press, støp og sentrifugering, og sliping og gravering. Glassformeren former og blåser varmt glass, videreforedleren utfører etterarbeid som sliping og gravering.

Det er viktig at glasshåndverkere medvirker til et produktivt arbeidsfellesskap i samarbeid med andre mennesker. Gjennom dette oppnås høyere produktivitet og kvalitet i utførelsen av arbeidet og det skapes trygge arbeidsplasser.

Faglig dyktighet og godt motiverte medarbeidere er nødvendig for at glasshåndverksfaget skal være preget av god kvalitet og høyt servicenivå.

Økende krav til kvalitetssikring gjør at glasshåndverkere må ha kunnskaper om kvalitetsbestem-melsene i bedriften. Alle i bedriften er ansvarlige for utvikling og forbedring av arbeidet. Dette forutsetter blant annet at det drives kontinuerlig oppfølging og vurdering av egen virksomhet og tilpasning til kvalitetssikringssystemene. 

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

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i glasshåndverksfaget.
Fagprøven avlegges i området glassforming eller i området videreforedling.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	glasshåndverker.
Fagbetegnelse: 	glasshåndverksfaget.
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

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 1. års opplæring i bedrift for enkelte fag kan reduseres.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


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

Lærlingene skal

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

	kunne utføre enkelt vedlikehold på verktøy og utstyr

	kunne identifisere og rette produktfeil

	kunne utføre arbeid etter tegning og selv kunne forklare seg ved hjelp av tegning

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

	kjenne prosedyrer som gjelder ved kvalitetskontroll og reklamasjoner, og kunne vise ansvar for å utføre kvalitetskontroll

	kunne kontrollere arbeidsprosessen på egne produkter etter gjeldende kvalitetsnormer

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

	kunne registrere og rapportere både muntlig og skriftlig

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	ta ansvar i samsvar med etiske normer og verdier som gjelder for arbeidsfellesskapet

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets egenart, tradisjoner og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

2.2	Glassforming


Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide med prosesser som inngår i vinglassoppblåsing og kunne følge arbeidsrytmen som gjelder for produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne blåse alle typer vinglass slik at de holder høy kvalitet

1b	kunne beherske blåsing av ben på vinglass

1c	kunne sette ben og fot på vinglass


Mål 2
Lærlingene skal kunne arbeide med prosesser som inngår i tumblerglassproduksjonen og kunne følge arbeidsrytmen som gjelder for produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	mestre anfang til ulike typer hanker

2b	kunne blåse ulike typer tumblerglass og seidler

2c	mestre alle typer postarbeid i riktig tempo og med riktig kvalitet

2d	kunne utføre oppblåsing av mugger og karafler

2e	kunne utføre påsetting av hanker på kolleksjonsvarer

2f	beherske krakkeleringsmetoden


Mål 3
Lærlingene skal kunne arbeide med prosesser som inngår i kunstglassproduksjonen og kunne følge arbeidsrytmen som gjelder for produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	mestre anfang og blåsing av store skopeposter med og uten fargedekor

3b	beherske anfang av ulike typer emner til blomsterglass og boller for kaldpregning

3c	kunne blåse boller og blomsterglass for driving, med diameter 150 mm eller høyde 150 mm
3d	mestre varmdekorering

3e	kunne utføre drivarbeid, pinneblåsing og skjøteteknikk


Mål 4
Lærlingene skal kunne arbeide med prosesser som inngår i pressing, støping og sentrifugering og kunne følge arbeidsrytmen som gjelder for produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke sentrifuge i riktig tempo og etter gjeldende kvalitetskrav

4b	kunne mestre pressing, støping og blanking av små og mellomstore figurer eller blokker

4c	kunne mestre anfang, pressing og støping av store figurer eller blokker etter gjeldende kvalitetskrav


Mål 5
Lærlingene skal kunne klargjøre ovner og tilhørende utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne mestre avfeiming og skrekling av glassmassen



2.3	Videreforedling 


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke ulike teknikker for sliping av glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne merke, grovslipe, finslipe og polere rette og buede skjær til ulike typer mønstre

1b	kunne grovslipe, finslipe og polere fasetter og oliven

1c	kunne utføre boring av karafler

1d	kunne utføre kaldsprengning og planering av bunn og topp

1e	kunne beskrive reparasjonsprosedyrene for ulike typer glassprodukter
1f	kunne utføre dreiing og annet vedlikehold av jern-, diamant- og steinskiver og andre hjelpemidler

1g	kunne dreie filt og korkskiver


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre arbeider i ulike teknikker innenfor gravering av glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre dypgravering med diamantskive eller kobberskive

2b	kunne foreta overflategravering med diamantstift (normtall)

2c	kunne utføre skjæreinskripsjon med flat skive eller skjærskive av kobber

2d	kunne gravere med stein- eller diamantskive

2e	kunne tegne og gravere enkle monogrammer og signaturer

2f	kunne tegne og gravere forskjellige skrifttyper

2g	kunne tegne og gravere inskripsjoner som danner ornamenter

2h	kunne tegne og gravere stanser til plastiske merker

2i	kunne tegne og gravere sjabloner og modeller til pantograf

2j	kunne arbeide eksperimenterende med idéskisser og studier, og kunne utarbeide forslag til gravørarbeider

2k	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeid med gravering

2l	mestre dekorsliping med steinskiver

2m	kunne oppstille, dreie og vedlikeholde kobber, stein og diamantskiver og eventuelle andre hjelpemidler

2n	kunne lese arbeidstegninger








Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre arbeider i ulike teknikker innen sandblåsing av glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne beherske vanlig sandblåsing, matting av glass og dypsandblåsing

3b	kunne bruke materialer, verktøy og utstyr som benyttes ved sandblåsing

3c	kjenne til og kunne bruke ulike sandblåsingsteknikker i henhold til design og kvalitetskrav

3d	kunne fotografere og lage film til vanlig sandblåsing og dypsandblåsing

3e	kunne trykke merker til vanlig sandblåsing

3f	kunne framkalle og lage merker til dypsandblåsing

3g	kunne sette merkene til vanlig sandblåsing og dypsandblåsing på glasset


Mål 4
Lærlingene skal kunne tegne og male ulike motiver og ornamenter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne beherske penselføringsteknikk

4b	kunne male etter en tegning

4c	kunne beherske sprøyteteknikk

4d	kunne arbeide eksperimenterende med idéskisser og studier, og kunne utarbeide forslag til malerarbeid

4e	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i tegne- og malearbeid

4f	kunne velge riktige materialer og maskiner for glassmaling

4g	kunne foreta lustring og innbrenning

4h	kunne beherske "gull"-teknikken og kunne bruke nødvendig verktøy til dette

4i	kunne beherske sprøyteteknikken, og kunne blande riktig mengde maling og tilbehør

4j	kunne blande og rive riktig mengde maling til penselføring på glasset

4k	kunne velge de riktige penslene til det riktige mønsteret
4l	kunne vurdere kvalitet på glasset før maling utføres



2.4	Helse, miljø og sikkerhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	bruke nødvendig verneutstyr i arbeidet

1b	bruke riktig arbeidsstilling i forhold til ergonomiske prinsipper

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

1d	vurdere og vedlikeholde det utstyret som til enhver tid er brukt

1e	kunne utføre nødvendig førstehjelp og kunne bruke riktig førstehjelpsutstyr

1f	ta ansvar for personlig hygiene og helse, og for orden og renhold på egen arbeidsplass

1g	ha kunnskaper om arbeidsmiljøets betydning i forebyggende arbeid

1h	kunne avveie hensynet til miljøet ved valg av materialer, materialbehandling, gjenbruk og ressurssparing

1i	kjenne til metallenes beskaffenhet (tunge metaller som bly og legeringsmetaller) sett i forurensningssammenheng

1j	kjenne til fordamping ved smelting av metaller, tilføring av giftstoffer til ytre miljø gjennom avsug

1k	kjenne støymomenter ved mekanisk bearbeidelse og kunne ta hensyn til dette










2.5	Kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne samarbeide med andre om å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver på en måte som sikrer kvaliteten på produktet etter gjeldende krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	utvikle sine egne produksjonsrutiner

1b	ta imot produksjonslister, prioritere produksjonen og klargjøre arbeidsplassen

1c	vurdere produkter fra ulike kvalitetsklasser etter gjeldende kvalitetsnormer

1d	følge arbeidsrutinene ved å benytte prøver, tegninger og standarder som brukes ved kvalitetskontroll

1e	kunne bruke den datateknologi som kreves i de ulike arbeidsprosedyrer

1f	delta i diskusjoner om tiltak for forbedringer som kan lette arbeidet



2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive bedriftens historikk og glasshåndverkets utvikling fra den førindustrielle til den etterindustrielle tid

1b	kunne beskrive samspillet mellom de ulike avdelingene i et glassverk

1c	kunne gjengi bedriftens langsiktige mål og forklare de internasjonale forholds påvirkning på bedriften

1d	kunne gjøre rede for begrepene yrkesetikk og arbeidsmoral

1e	kunne gjøre rede for rammebetingelsene for en produksjonsbedrift

1f	kjenne til de ulike organisasjonene som er representert i bedriftene

Mål 2
Lærlingene skal kjenne til sammenhengen mellom bedriftsøkonomi og bedriftens resultater og kunne utføre praktiske beregninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beskrive fasene i produktutvikling

2b	kunne sette opp en kalkyle og forklare hvordan ulike faktorer påvirker postene i et budsjett

2c	kunne beskrive de økonomiske faktorer som virker inn på bedriftens resultater

2d	kjenne ulike lønnssystemer og kunne beregne reallønnen ved hjelp av konsumprisindeks

2e	kunne beregne bonus- og kalkyletall

2f	kunne gjøre rede for oppbyggingen av et regnskap

2g	kjenne til bedriftens salgs- og markedsføringsapparat

Mål 3
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden

3b	kunne gjøre rede for bedriftens personalpolitikk og velferdstiltak

3c	kunne beskrive perspektiv og intensjoner knyttet til arbeidsmiljøloven, slik som identifi-sering av problemer innen arbeidsmiljø og ergonomi

3d	kjenne til bedriftens ulike råd og utvalg

3e	kunne forholde seg til miljøspørsmål knyttet til bedriften

3f	kunne finne fram i aktuelle lover, regler og avtaleverk innenfor bedriften, slik som likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og kjøpsloven

3g	kjenne rammefaktorene for å starte egen bedrift

3h	kjenne til faktorer som kan utløse konflikter og behovsblokkeringer

3i	kjenne til bedriftens bruk av teknologiske og datateknologiske hjelpemidler

3j	kjenne til relevante lover og avtaler som gjelder bruk av 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 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 2. års opplæring i bedrift for glasshåndverksfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Glassforming
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

70%*
Modul 2:	Videreforedling
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

70%*
Modul 3:	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.4
Mål 1.

10%
Modul 4:	Kvalitetssikring
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%
Modul 5: 	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

10%
Til sammen

100%


*	Lærlingene skal velge mellom modul 1 og modul 2 i forhold til 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.

