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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  gravørfaget.


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, 7. juli 1995.










Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1		Innledning	1
1.2		Inntakskrav	1
1.3		Varighet	1
1.4		Innhold	1
1.5		Kompetanse	2

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1		Felles mål for 1. års opplæringen i bedrift for gravørfaget	3
2.2		Tegning med stillære	4
2.3		Materiallære	4
2.4		Gravørteknikk	6

Kapittel 3:	Vurdering	8
3.1		Hvorfor vurdering?	8
3.2		Hva skal vurderes?	8
3.3		Hvordan skal vurderingen skje?	8

Vedlegg 1
1.1		Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring i bedrift 
		gravørfaget	9
1.2		Moduler i 1. års opplæring i bedrift gravørfaget	9

Vedlegg 2
Vurdering i 1. års opplæring i bedrift gravørfaget, særløp.	10


10
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gravøryrket kan føres tilbake helt til steinalderen da folk risset inn figurer og tegn i bløtere steinlag og dyreknokler ved hjelp av harde steinspisser. Gravørkunsten utviklet seg raskt på en rekke områder etter hvert som metaller ble tatt i bruk. Mye fin sisselør- og gravørkunst finnes i dag på gamle våpen, mynter, medaljer, amuletter, smykker og bruksgjenstander.

Gravørfaget har beholdt sitt særpreg gjennom utallige tekniske nyvinninger og de siste års mikro- og datarevolusjoner. Informasjonsteknologi brukes i dag også til å framstille stanser, til programmert maskingravering og som styringsenheter for fresemaskiner. Gravøren har likevel klart å holde tritt og styring med de nye tekniske hjelpemidler. Hvor avansert hjelpemidlene enn er blitt og vil bli, kan de neppe fungere uten den dyktige fagmanns innsikt og erfaring. Den utlærte gravør vil neppe bli overflødig.

Gravørfaget ble lærefag i 1962. Gravørfaget er delt i to områder, sølvgravør og stålgravør, med utgangspunkt i det metallet det graveres på. Stålgravør kan igjen deles i to grupper etter arbeidets art: stempelgravør og relieffgravør.

Første års opplæring i bedrift gir innføring i gravørfagets grunnleggende teknikker og basisfagene tegning, form og farge. Det legges vekt på praktiske og teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter lærlingen istand til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid.

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

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i gravørfaget, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgivings-fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for gravørfaget 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 gravørfaget 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av svenneprøven. 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.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i gravørfaget, må det avlegges svenneprøve 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 svennebrev. 
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.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev 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 opplæringen i bedrift for gravørfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke og vedlikeholde fagets maskiner og verktøy

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres og kunne begrunne sine valg

	inneha kunnskaper om gravørfagets grunnleggende teknikker

	kunne gjøre rede for de materialer som benyttes i gravørfaget

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

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

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeid 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 gravørfaget

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	ha kjennskap til og kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	kunne yte god seervice overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utvikling, nasjonalt og internasjonalt

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt og eventuelt internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

2.2	Tegning med stillære


Mål 1
Lærlingene skal kunne analysere fagrelaterte oppgaver ut fra grunnleggende form- og fargelære, kunst- og stilhistorie

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til formbegrepene punkt, linje, flate, form og tekstur, kontrast, rytme, balanse, proporsjoner, volum og helhet

1b	kjenne generelle trekk fra kunst- og stilhistorie og kunne plassere gull- og sølvarbeider stilhistorisk


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke tegnefaget kreativt og lage arbeidstegninger og skisser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utarbeide arbeidstegninger i snitt og plan

2b	kunne utarbeide presentasjonstegninger i perspektiv med farger

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

2d	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi



2.3	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de forskjellige materialers egenskaper og kunne vurdere hvordan disse kan brukes i sitt fagområde

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for bruksområder og egenskaper for de mest brukte materialene i faget

1b	kunne foreta materialvalg til forskjellige oppgaver, pregestanser, stålstempler, uthuggerverktøy
1c	kunne navn og bruksområder på de vanligste materialtypene i forhold til gravørfaget


Mål 2
Lærlingene skal kjenne gravørfagets teknikker, verktøy og utstyr i sitt område for å kunne utnytte disse i utførelsen av faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskap om og kunne gjøre rede for bruks- og virkemåtene for maskiner, verktøy og utstyr

2b	kunne forklare hvordan pantograf og 3D pantograf brukes

2c	kunne forklare hvordan dreibenk, plansliper og boremaskin brukes

2d	kunne gjøre rede for bearbeiding og herding av eget verktøy

2e	ha kunnskaper om bruk av håndverktøy til framstilling av gravyrer

2f	kjenne til overflatebehandling med bruk av pregeverktøy


Mål 3
Lærlingene skal i sitt område ha kunnskaper om arbeidsmiljøets betydning i forebyggende arbeid og kunne utføre arbeidet med hensyn til egen og andres helse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til belastningsergonomi og kunne finne fram til riktige arbeidsstillinger og innøve gode arbeidsvaner

3b	kunne avveie hensynet til miljøet ved valg av materialer, materialbehandling, gjenbruk og ressurssparing

3c	kjenne til fordamping ved smelting av metaller, tilføring av giftstoffer til ytre miljø gjennom avsug

3d	kjenne støymomenter ved mekanisk bearbeidelse og kunne ta hensyn til dette

3e	kunne bruke verneutstyr i arbeidet

3f	kunne utføre førstehjelp


2.4	Gravørteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne grunnleggende teknikker knyttet til gravørfagene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke hjelpemaskiner og kunne forklare hvordan disse virker

1b	kunne sette opp og bruke de forskjellige stikkler og meisler

1c	kunne bruke boremaskin og stikkelsliper

1d	kjenne til sikkerhetsforskriftene for bruk av utstyr og kunne ta hensyn til disse i arbeidet

1e	kunne tilvirke punsler, gløde og herde og forberede videre bearbeiding

1f	kunne skave, smergle, renovere, slipe og polere

1g	kunne bruke relevant måleverktøy og kjenne gjeldende toleransekrav

1h	kunne anvende fagets teknikker til å bearbeide materialer i praktiske oppgaver


Mål 2
Lærlingene skal kunne grunnleggende teknikker knyttet til sølvgravering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tegne og gravere enkle bokstaver og tall

2b	kunne gravere inskripsjon i flere linjer

2c	kunne tegne og gravere inskripsjoner så de danner en bord

2d	kunne tegne og gravere skriveskrift


Mål 3
Lærlingene skal kunne grunnleggende teknikker knyttet til enkelt stempel og stansearbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke dreibenk og plansliper
3b	kunne bruke 3D pantograf knyttet til ulike arbeidsoppgaver

3c	kunne tilvirke ponsonger, gløde, herde og forberede videre bearbeiding

3d	kunne slå enkel skrift

3e	kunne gravere enkle stempler og typer

3f	kunne gravere enkle stanser



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 og ved en eventuell eksamen. 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


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

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift gravørfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av den totale opplæringen
Modul 1: 	Tegning med stillære

Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

25%
Modul 2: 	Materiallære

Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

15%
Modul 3: 	Gravørteknikk
		Sølvgravør
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

60%
Modul 4: 	Gravørteknikk
		Stålgravør
Kapittel 2.4
Mål 1 og 3.

60%
Tilsammen

100%

Lærlingene skal velge mellom modul 3 og 4 i henhold til den bedriften de får opplæring i.


Vedlegg 2



Vurdering i 1. års opplæring i bedrift gravørfaget, 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.

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




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

