











Læreplan for videregående opplæring






Studieretning mekaniske fag 




Opplæring i bedrift
Gradørfaget


















Oslo, mars 1996
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






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 gradørfaget.


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, 15. mars 1996.









Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1	Innledning	1
1.2	Inntakskrav	1
1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)	2
1.4	Kompetanse	2
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for gradørfaget	3
2.2	Materialbehandling	4
2.3	Søm, pressing og teknisk tegning	4
2.4	Mønsterkonstruksjon, gradering og tilskjæring	5
2.5	Design	7
2.6	Maskiner og verktøy	8
2.7	Bedriftslære	9
Kapittel 3:	Vurdering	11
3.1	Hvorfor vurdering?	11
3.2	Hva skal vurderes?	11
3.3	Hvordan skal vurderingen skje?	11
Vedlegg 1
Moduler i opplæringen i bedrift for gradørfaget	12





10
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Tekoindustrien er verdens eldste industrigren. I dag er dette den største industrigrenen på verdensbasis når det gjelder antall ansatte. Dette setter tekofagene i en særstilling når det gjelder tradisjon og historisk bakgrunn. Tekofagene ble likevel i Norge først etablert innenfor fagopp-læringssystemet i 1990. Norsk tekoindustri består i 1995 av 300-400 små og mellomstore bedrifter. Produktspekteret omfatter blant annet garn, vevet metervare til møbler, gardiner, arbeidstøy, strikkevarer, fiskeredskap, tauverk og tekniske tekstiler. Videre omfatter industrien konfek-sjonering av blant annet klær, bilkapper, ryggsekker og telt.

Mange bedrifter satser på nisjeprodukter som også kan selges internasjonalt. Norsk tekoindustri blir stadig mer eksportrettet og konkurransedyktig i forhold til lavkostland. De fleste teko-bedrifter er lokalisert til Sør-Norge med en konsentrasjon i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Hordaland. Noen få bedrifter finnes også i de andre fylkene. De fleste tekobedrifter har en sømavdeling, og har derfor behov for fagarbeidere innenfor industrisøm- og gradørfaget. Tekoindustrien legger stor vekt på rasjonell framstilling av produkter.

I de siste årene har det skjedd en omfattende teknologisk utvikling med innføring av avanserte elektroniske maskiner som har gitt en mer effektiv produkjon. Den teknologiske utviklingen har også ført til at maskiner og utstyr er blitt mer kompliserte.

Behovet for faglært arbeidskraft vil øke i takt med investeringer i høyteknologisk produksjons-utstyr. Dette medfører generelle krav om høyere kompetansenivå blant medarbeidere i industrien. Fagarbeideren må ha gode kunnskaper om materialer, metoder og datastyrte systemer som brukes i tekoindustrien. Fagarbeideren må kunne ta selvstendige avgjørelser som har direkte betydning for produktets kvalitet og bedriftens lønnsomhet.

Opplæring i gradørfaget omfatter i hovedsak følgende arbeidsområder:
-	mønsterkonstruksjon
-	mønsterendring
-	omstilling
-	gradering
-	tilskjæring og materialutnyttelse
-	kvalitetssikring
-	produktutvikling og produktplanlegging.

1.2	Inntakskrav

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

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i gradørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	gradør.
Fagbetegnelse: 	gradørfaget.

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 allmennefaglige 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 gradørfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner i trikotasje- og konfeksjonsindustrien

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

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk

	kunne utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

	kunne utarbeide spesifikasjoner til bruk for andre

	kunne bruke verneutstyr

	kunne arbeide effektivt og tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne utvise orden under utførelsen av arbeidet

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

	kunne bruke aktuell teknologi som redskap i faglig sammenheng og kunne holde seg orientert om utviklingen av nyere teknologi

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig, nøyaktig og med stolthet for faget

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder 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 vise kreativitet i utførselen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kjennskap til bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen og andres plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Materialbehandling


Mål 1
Lærlingene skal velge og bruke ulike grupper fibre og materialer som benyttes i bedriftens arbeidsoperasjoner og ha kunnskaper om produksjonsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke aktuelle materialer i ulike arbeidsoperasjoner ut fra materialenes egenskaper

1b	kunne vurdere og avgjøre hvilke materialer som kan brukes sammen i forhold til krav som stilles til produktet

1c	kunne forklare de ulike trinn i produksjonsprosessen i bedriften



2.3	Søm, pressing og teknisk tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne videreutvikle detaljer og produkter ved hjelp av metoder som benyttes i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive de sømoperasjonene som utføres i bedriften

1b	ha kunnskaper om hvordan maskiner og hjelpeutstyr for søm og pressing brukes
1c	kunne beskrive rasjonelle sømmetoder ut fra produktets egenskaper og bedriftens krav til ferdig produkt

1d	kunne lage arbeidsbeskrivelser som forklarer de søm- og pressemetodene som benyttes i bedriftens produksjon

1e	kunne begrunne valg av materialer ut fra produktets egenskaper og bedriftens krav til ferdig produkt

1f	ha kjennskap til prosesskart og operasjonsrekkefølgen til de produktene som produseres i bedriften

1g	kunne utprøve nye sømtekniske detaljer og bruksegenskaper


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke teknisk tegning i produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare hvordan teknisk tegning brukes i produksjonen

2b	kunne bruke teknisk tegning på sømdetaljer

2c	kunne tolke og følge symaskinenes merking og symboler



2.4	Mønsterkonstruksjon, gradering og tilskjæring


Mål 1
Lærlingene skal kunne vurdere og bruke standardtabeller i produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne vurdere og bruke standardiserte måltabeller

1b	kunne vurdere og sette opp måltabeller til bruk i bedriften







Mål 2
Lærlingene skal kunne justere mønster og endre modeller for rasjonell serieproduksjon av produkter i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne omstille mønster

2b	kunne planlegge mønster- og modellproduksjon etter bedriftens kvalitetskrav og kvalitetstandarder

2c	kunne utføre modellendringer av produkter etter estetiske krav


Mål 3
Lærlingene skal kunne konstruere mønster til rasjonell serieproduksjon 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne konstruere grunnmønster til produksjon av f.eks. dame- og herreklær

3b	kunne konstruere mønster til produkter som produseres i bedriften

3c	kunne konstruere sømdetaljer og modeller

3d	kunne vurdere og velge de mest hensiktsmessige konstruksjonsmetodene

3e	kunne bruke tilgjengelige databaserte systemer i mønsterkonstruksjon


Mål 4
Lærlingene skal kunne bruke bedriftens påtegningsmetoder for mønsterdeler med best mulig stoffutnyttelse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne velge riktig påtegningsmetode

4b	kunne bruke bedriftens metoder, utstyr og teknologi for påtegning av mønsterdeler

4c	kunne beregne stoffutnyttelse ut fra bedriftens lønnsomhetskrav





Mål 5
Lærlingene skal kunne velge riktig tilskjæringsmetode og merkemetode for bedriftens produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne velge riktig tilskjæringsutstyr og -metode for den arbeidsoperasjonen som skal utføres

5b	kunne bruke bedriftens tekniske utstyr for tilskjæring av produkter 

5c	kunne velge riktig merkemetode og kunne merke ulike mønsterdeler


Mål 6
Lærlingene skal kunne gradere enkle produkter ved hjelp av ulike graderingstabeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kjenne til ulike graderingsmetoder og -tabeller

6b	kunne utføre nødvendig gradering av bedriftens produkter

6c	kunne gradere enkle modeller til produksjon

6d	kunne gradere ved hjelp av datastyrte graderingssystemer

6e	ha kjennskap til aktuelle datastyrte graderingssystemer



2.5	Design


Mål 1
Lærlingene skal kunne tegne og tolke arbeidstegninger til bruk i arbeidsoperasjonene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage arbeidstegning av bedriftens produkter

1b	kunne tolke arbeidstegninger



Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke tegning, form og farge for å utvikle sin kreativitet og estetiske uttrykksform

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke tegning, form og farge som et bevisst hjelpemiddel for å utvikle kreativitet

2b	kunne bruke punkt, linje, tekstur, form og farge til å utvikle produkter etter estetiske krav


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til motens historie og utvikling og kunne tilfredsstille praktiske og estetiske krav i oppbyggingen av produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne drøfte historien, kulturen og samfunnets påvirkning av moten

3b	kunne bygge opp produkter ut fra krav til funksjon og design



2.6	Maskiner og verktøy


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til aktuelle maskiner og utstyr som brukes i produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til aktuelle industrimaskiner som brukes i produksjonen

1b	kjenne til apparater og tilleggsutstyr som benyttes til ulike arbeidsoperasjoner i produksjonen

1c	kunne kjenne til aktuelle datastyrte maskiner som benyttes til ulike arbeidsoperasjoner








Mål 2
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

2a	kunne følge bedriftens gjeldende sikkerhetsregler

2b	kunne velge og bruke riktig verneutstyr og beskyttelsesanordninger i forhold til arbeids-operasjonen

2c	kjenne til skader som kan oppstå ved mangelfull bruk av verneutstyr i produksjonen

2d	kunne behandle miljøskadelige stoffer forskriftsmessig



2.7	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	ha kunnskaper om bedriftens system for kvalitetssikring og internkontroll, og kunne forklare de økonomiske prinsipper som ligger til grunn for kvalitetssikring

1e	kjenne til de kvalitetskrav som stilles til de enkelte produksjonsledd i bedriften

1f	kjenne til nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder som benyttes i bedriften, og kunne utføre arbeidet etter kravene i disse

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

1h	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1i	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet
1j	kjenne til hvordan klager skal håndteres

1k	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

1l	kjenne den historiske utvikling fra håndverk til høyteknologi og forstå betydningen av å utvikle en tradisjonsrik næring


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne de nærmeste medarbeidernes arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og 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	kjenne bransjens foreninger og forbund

2h	kjenne til avtaler, lover og regler som gjelder for bedriften og bransjen

2i	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefax, informasjonsteknologi o.l.





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 opplæringen i bedrift for gradørfaget

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

5%
Modul 2:	Søm, pressing og teknisk tegning
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

10%
Modul 3:	Mønsterkonstruksjon, gradering og 		tilskjæring
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 4 og 5.

55%
Modul 4:	Mønsterkonstruksjon, gradering og 		tilskjæring
Kapittel 2.4
Mål 3.

7%
Modul 5:	Mønsterkonstruksjon, gradering og 		tilskjæring
Kapittel 2.4
Mål 6.

5%
Modul 6:	Design
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

5%
Modul 7:	Maskiner og verktøy
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Modul 8:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

8%
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.

