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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) gull- og sølvarbeid.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gullsmedhåndverket har lange tradisjoner i vår kulturhistorie. I Norge er det gjort gravfunn fra århundrene etter Kristi fødsel som inneholder bl.a. gull og sølvgjenstander. Blant de mest for-seggjorte gjenstander nevnes smykker med  rike granuleringsornamenter. Bruksgjenstander
som beltespenner og verktøy er også dekorert med ornamenter og er ofte formgitt etter datidens krav. Disse gjenstandene fra fagets begynnelse i Norge kan bl.a. sees på Hisorisk Museum i Oslo. Eldre gullsmedprodukter er også representert ved en rekke av landets andre museer.

Funnene viser at gullsmedfaget alt den gang representerte et høyt faglig nivå i bredde og dyktighet. Gull og sølv er blitt sett på som vakre og evigvarende metaller, som er blitt formet og bearbeidet av dyktige gullsmeder; vi har m.a.o. en kulturarv å forvalte. I middelalderen  dannet håndverkerne som arbeidet med gull og sølv (gullsmedene) et eget håndverkslaug, gullsmedlauget, som skulle ivareta fagets utvikling og rekruttering av lærlinger. Laugene bidro også til at svenner fra forskjellige land oppsøkte de respektive laug, og på den måten utvekslet de viten og fagkunnskap på tvers av landegrenser, raser og nasjonalitet allerede i middelalderen . Faget ble delvis maskinisert i slutten av forrige århundre, men det er fremdeles håndverksarbeidet som er grunnlaget for faget .

Gjennom opplæringen skal elevene utvikle sine kreative og praktiske evner. Videregående kurs I gir innføring i gull- og sølvsmedfagenes grunnleggende teknikker, samt de fagrelaterte basisfagene tegning, form og farge.

Eleven trenes i å kunne arbeide selvstendig i sitt fag, og vise ansvar for egen læring og utvikling. Det legges vekt på holdningsskapende aktiviteter, slik at eleven lærer viktigheten av godt håndverk og produktiv kvalitet.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I gull- og sølvarbeid må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgivingsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I gull- og sølvarbeid er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I gull- og sølvarbeid består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.
Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

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/svennebrev. 
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. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om de materialene som benyttes i gull- og sølvsmedfaget

	kjenne de grunnleggende teknikkene som benyttes i gull- og sølvsmedfagene

	kunne bruke relevante maskiner og verktøy

	kunne arbeide med formgivingsprosessen ut fra en forståelse av samspillet mellom estetikk, materialer, produksjon, økonomi, økologi og kulturhistorisk forankring

	kjenne til fagenes grunnleggende verkstedkjemi og fysikk

	ha fagrelatert tegnekunnskap

	kjenne til hvilken plass gull- og sølvsmedfagene har i kunst- og stilhistorie

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi

	ha ferdigheter i kvalitetsbedømmelse og kunne bruke kritisk vurderingsevne i sammen-heng med gull- og sølvsmedfagene

	vise evne til kreativ tenkning og problemløsninger med sikte på å "se" et resultat av det arbeidet som skal utføres

	kjenne til sikkerhetsrutinene i faget

	kjenne til regler for miljøutslipp og forstå betydningen av å ivareta det globale miljø

	ha gode arbeidsrutiner og kunne holde orden under arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	ha kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å velge videre utdanning i gull- og sølvsmedfagene

	kunne anvende informasjonsteknologi i fagtegning og i formgivingsprosessen

	kjenne til og ha positive holdninger til fagets etiske normer



2.2	Tegning med stillære


Mål 1
Elevene skal kunne analysere smykker, gjenstander og andre fagrelaterte oppgaver ut fra grunnleggende form- og fargelære, kunst- og stilhistorie

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	kunne analysere gjenstandene i forhold til formbegrepene punkt, linje, flate, form og tekstur, kontrast, rytme, balanse, proporsjoner, volum og helhet

1b	kunne bruke fargelære og fargebegreper for å gi en analyse av gull- og sølvsmedprodukter

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


Mål 2
Elevene skal kunne bruke tegnefaget kreativt og lage arbeidstegninger til smykker og gjenstander

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utarbeide arbeidstegninger i snitt og plan

2b	kunne utarbeide presentasjonstegninger i perspektiv

2c	kunne arbeide eksprimenterende med ideskisser og studier, og kunne utarbeide forslag til enkle gull- og sølvarbeider

2d	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi




2.3	Materiallære


Mål 1
Elevene skal kjenne de forskjellige materialers egenskaper og kunne vurdere hvordan
disse skal brukes og behandles i ulike gull- og sølvsmedprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for framstilling, bruksområder og egenskaper for de mest brukte materialene og edelmetallene i fagene 

1b	kjenne til legeringsforhold, legeringsregning og legeringens bruksområder i framstillingen av gull- og sølvsmedprodukter

1c	kunne volum- og vektberegning av geometriske former i de mest brukte metaller og legeringer i fagene

1d	kunne velge materialer til forskjellige smykker og gjenstander

1e	kjenne bransjens lover, forskrifter og regler for internkontroll av kvalitet og gehalt

1f	kunne navn og bruksområder på de vanligste materialtyper som brukes i faget


Mål 2
Elevene skal kjenne til teknikker, verktøy og utstyr for å kunne utnytte disse i produksjonen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	gjøre rede for bruks- og virkemåtene for maskiner, verktøy og utstyr

2b	kunne gjøre rede for virkemåte og bruk av spindelpresse, eksenterpresse og hydraulisk presse til pressing av smykker og gjenstandsdeler

2c	kunne gjøre rede for bruks- og virkemåte for trykkbenk til fremstilling av korpusgjenstander

2d	kunne gjøre rede for virkemåte og bruk av tekniske apparater til mekanisk og galvanisk overflate-behandling

2e	kunne gjøre rede for virkemåte og bruk av håndverktøy til framstilling av smykker, gjenstander og andre produkter

2f	kjenne til framstilling av ulike gullsmedvarer og reparasjoner av disse
2g	ha kunnskaper om smelting og støping av gullsmedvarer ved kokillestøp, sandstøp, slyngestøp, vakuumstøp og støping i ossa sepia

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


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

Hovedmomenter
Elevene 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 metallenes beskaffenhet og kunne ta hensyn til fare for miljøforurensing ved utslipp av tunge metaller som bly og legeringsmetaller. 

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

3e	kunne behandle syrer, baser og galvanske bad som nyttes i gull- og sølvsmedsmedfagene på en forskriftsmessig måte

3f	kjenne reglene for utslipp til vann og deponi og reglene for filtrering av kloakk som er knyttet til driften av gull- og sølvsmedverksted

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

3h	kunne bruke verneutstyr i arbeidet

3i	kunne utføre enkel førstehjelp


Mål 4
Elevene skal kjenne til kjemiske forbindelser og reaksjoner og kunne bruke materialer og kjemikalier i et gull- og sølvsmedverksted

Hovedemomenter
Elevene skal

4a	kunne blande kjemikalier som brukes i fagene

4b	kunne bruke og behandle avtrekksvæsker til overflatebehandling av smykker

4c	kunne utføre galvaniske prosesser til avtrekk, avfetting, forgylling, rhodinering og forsølving av smykker og gjenstander

4d	kunne reglene for behandling og deponering av miljøfarlige væsker

4e	kjenne verneregler og bruk av verneutstyr ved arbeid i gullsmedverksted



2.4	Gull- og sølvsmedteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne de grunnleggende teknikkene i gull- og sølvsmedfagene knyttet til saging og filing

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne anvende sagstilling, sagfjel og oppmålingsverktøy til øvelser i metallbearbeiding

1b	kunne file utsagde mønstre på plan metallplate i ulike tykkelser og formfile metallbolt

1c	kjenne til sikkerhetsforskrifter for bruk av utstyr og kunne følge disse i praktisk arbeid

1d	kunne vise nøyaktighet og holde orden i arbeidet


Mål 2
Elevene skal kunne de grunnleggende teknikkene knyttet til trådarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bokke tråd etter ulike mønster med forskjellige tenger, klosser, maler og bokkeapparater

2b	kunne rigle tråd på ulike formede rigler med maskiner og for hånd

2c	kunne trekke tråd og sjarner

2d	kunne valse tråd og plate

2e	kjenne sikkerhetsforskrifter for bruk av maskiner og utstyr og kunne følge disse i praktisk arbeid

2f	kunne vise nøyaktighet og holde orden

Mål 3
Elevene skal kunne de grunnleggende teknikkene knyttet til montering av enkle gjenstander og smykker

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne sølvlodde korte og lange sømloddinger med paljer og stikke

3b	kunne smi tråd, bolt og plate med ulike hamre og kunne planere plane og buede flater

3c	kunne lage og montere enkle smykker og gjenstander

3d	kjenne sikkerhetsforskrifter for bruk av utstyr og kunne følge disse i praktisk arbeid

3e	kunne vise nøyaktighet og holde orden


Mål 4
Elevene skal kunne de grunnleggende teknikkene knyttet til støpearbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gløde, herde og leske edle metallegeringer

4b	kunne smelte i digler og støpe i gjøter

4c	kunne skave, smergle, renovere, slipe, polere, koke og kratse

4d	kunne bearbeide enkle smykker og gjenstander

4e	kjenne sikkerhetsforskrifter for bruk av utstyr og kunne følge disse i arbeidet

4f	kunne vise nøyaktighet og holde orden


Mål 5
Elevene skal kunne de grunnleggende teknikkene knyttet til overflatebehandling og annen bearbeiding

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne tilvirke punsler, gløde og herde

5b	kunne skave, smergle, renovere, slipe og polere

5c	kunne frese, bore, klinke, nitte og knekke
5d	kunne justere og sette opp stikler og skavere og vedlikeholde håndverktøyet

5e	kunne bruke teknikkene til å bearbeide enkle smykker og gjenstander

5f	kjenne sikkerhetsforskriftene for bruk av utstyr og kunne følge disse i arbeidet

5f	kunne vise nøyaktighet og holde orden




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 eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I gull- og sølvarbeid

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Tegning med stillære
150
4
Materiallære
150
4
Gull- og sølvsmedteknikk
634
17



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I gull- og sølvarbeid

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Tegning med stilllære
Modul 1:  Alle mål i faget.
150
4
Materiallære
Modul 2:  Alle mål i faget.
150
4
Gullsmedteknikk
Modul 3:  Mål 1.
187
5

Modul 4:  Mål 2.
112
3

Modul 5:  Mål 3.
187
5

Modul 6:  Mål 4.
75
2

Modul 7:  Mål 5.
75
2

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*








*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I gull- og sølvarbeid.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som   	eksamensfag.
3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs I gull- og sølvarbeid:

		Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen som dekker 
			studieretningsfagene.
			Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

		Allmenne fag:		Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 			fag.

		Eksamensform:		I studieretningsfag: praktisk og skriftlig.
				I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.






Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

