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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  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.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gravering og dekor på gjenstander går langt tilbake i vår historie. De første gravørarbeidene ble utført med harde steinslag som for eksempel flintstein på mykere materialer. Da metallene erstattet stein og leirematerialer i bruks- og prydgjenstander, fikk også gravørarbeidene etter-hvert det preget som kjennetegner faget slik det presenteres i dagens håndverk. 

Gravøren er først og fremst kjent for gravering av navn i sølv og gull. I de senere år har imidler-tid utviklingen gitt gravøren oppgaver på mange nye områder. Gravørmaskinen har vært en stor hjelp i det daglige arbeidet, og med den nye computerstyrte gravørmaskinen er teknologien i faget kommet langt.

Gravørfaget har beholdt sitt særpreg gjennom utallige tekniske nyvinninger og de siste års mikro- og datarevolusjoner. Informasjonsteknologi er nå tilpasset gravørfagets behov til for eksempel å framstille stanser, til programmert maskingravering og som styringsenheter for fresemaskiner. Selv med moderne teknologi er det ikke mulig å erstatte håndgravøren og hans personlige uttrykk og innsikt i fagets estetiske uttrykk.

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

Opplæringen tar sikte på å videreføre lærlingens kunnskaper i gravørteknikkene og basisfagene tegning, form og farge. Dessuten legges det vekt på å knytte kunnskapen til dagens tekniske utvikling.

Gjennom grundig håndverksopplæring og faglig fordypning utvikles selvstendighet slik at lærlingen blir istand til å ta faglige avgjørelser.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltids opplæring. Opplæringen i bedrift for gravør-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i gravørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	gravør.
Fagbetegnelse: 	gravørfaget.


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 
grunnkurs 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 2. års opplæring i bedrift for gravørfaget 

Lærlingene skal

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

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

	kunne bruke gravørfagets materialer

	kunne bruke gravørfagets maskiner og verktøy ut fra eget valg

	kunne benytte gravørfagets teknikker

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	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

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	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 utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og fremtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens/fagets betydning i samfunnet

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften



2.2	Tegning med stillære


Mål 1
Lærlingene skal kunne tegne inskripsjoner og ornamenter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tegne forskjellige skrifttyper

1b	kunne tegne inskripsjoner som danner ornamenter

1c	kunne tegne rikere monogrammer

1d	kjenne de forskjellige stilarter relatert til faget

1e	kunne arbeide eksperimenterende med idèskisser og studier, kunne utarbeide forslag til gravørarbeider

1f	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi



2.3	Gravørteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne anvende teknikker knyttet til gravørfagene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig verktøy til riktig arbeidsmetode

1b	kunne ferdigstille stikkler og herde disse

1c	kunne bruke fagets maskiner og holde disse vedlike

1d	kunne skravere med stikkel og mattpunsel

1e	kunne gravere på figurale gjenstander

1f	kunne gravere forskjellige skrifttyper

1g	kunne gravere sjablonger til pantograf

1h	kunne bøye stikkler og herde dem igjen
Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre ulike typer graveringsarbeid på gjenstander i gull, sølv, tinn, kobber, messing m.v.

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tegne og gravere forskjellige skrifttyper

2b	kunne tegne og gravere rikere monogrammer

2c	kunne tegne og gravere ornamentikk, skravere, matte og skyggelegge

2d	kunne tegne og gravere heraldiske våben

2e	kunne tegne og gravere faksimiler

2f	kunne gravere innvendig i glatte ringer

2g	kunne tegne og gravere enkle lakksegl


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre ulike typer stålgravering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne sette opp og herde punsler til stålgravering

3b	kunne velge riktige materialer til stanser og punsler

3c	kunne gravere enkle stempler og typer

3d	kunne tegne og gravere enkle merkestanser

3e	kunne lage modeller til 3D pantograf

3f	kunne bruke 3D pantograf

3g	gravere og herde ponsonger

3h	kunne lage elektroder til gnisterosjonsmaskin

3i	ha kunnskap om bruk og virkemåte på gnisterosjonsmaskin

3j	kunne tegne og gravere enkle merkestanser


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om og ta hensyn til arbeidsmiljøets betydning i forebyggende arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til belastningsergonomi og kunne finne fram til riktige arbeidsstillinger og innøve gode arbeidsvaner

4b	kunne avveie hensynet til miljøet ved valg av materialer, materialbehandling, gjenbruk og ressurssparing

4c	kjenne til metallenes beskaffenhet sett i forurensningssammenheng 

4d	kjenne til fordamping ved smelting av metaller og tilføring av giftstoffer til ytre miljø gjennom avsug

4e	kjenne støymomenter ved mekanisk bearbeidelse og kunne ta hensyn til dette

4f	kunne bruke verneutstyr i arbeidet

4g	kunne utføre førstehjelp



2.4	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne til hvordan bedriften er bygget opp og fungerer som en del av samfunnet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne anvende kunnskap til f.eks. selv å kunne velge rette selskapsform for sin bedrift

1b	kjenne til lover og regler som gjelder for både eiere og ansatte i en bedrift, og vite hvor i lovverket de kan hente informasjon om dette

1c	kjenne til skatter, avgifter og trygdeordninger som gjelder for en selvstendig næringsdrivende

1d	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens evt. deltagelse nasjonalt og internasjonalt
Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper og holdninger i forhold til bedriftskultur, fagetikk og ha utviklet respekt for andres fagområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne de etiske retningslinjene som gjelder for faget

2b	overholde arbeidstiden og vise ansvar for egen og andres arbeidssituasjon


Mål 3
Lærlingene skal kunne enkel markedsføring og ha innsikt i økonomi og innkjøpsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne foreta fornuftig innkjøp til egen bedrift

3b	ha kjennskap til salgsfremmende metoder og kunne gi eksempler på supplerende artikler til salgs for å fremme inntjeningen

3c	kjenne lover og regler og kunne håndtere klager/reklamasjoner

3d	kjenne bedriftens krav til kundebehandling






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. 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


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for gravørfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Tegning med stillære
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:	Gravørteknikk
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 4.

80%
Modul 3:	Gravørteknikk
Kapittel 2.3
Mål 1, 3 og 4.

80%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%

Lærlingene skal velge mellom modul 2 og 3 i henhold til bedriften de får opplæringen i.

