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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 opplæring i bedrift for gullsmedfaget.


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, 24. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Edelmetallene sølv og gull har vært kjent i uminnelige tider. Gull var trolig det første metallet som ble benyttet i gullsmedsammenheng for over 6000 år siden, og har til alle tider vært et kostbart metall. Gullsmedkunsten var derfor mest utbredt i de rike kulturlandene, men også i Norge er det gjort gravfunn fra århundrene etter Kristi fødsel. Funnene omfatter blant annet svært forseggjorte smykker med rike granuleringsornamenter. Disse smykkene vitner om høy grad av kunnskap og kvalitetsbevissthet. Det er denne kulturarven dagens og morgendagens gullsmeder skal forvalte.

Gullsmedfaget påvirkes av samfunnsmessige og kulturelle verdier og moter. I likhet med andre kunstformer må smykkekunsten ses i forhold til den historiske sammenheng. Selv om gull-smeden arbeider innen en bransje som har til oppgave å tilfredsstille dagens behov, vil produktene kunne eksistere i nesten evig tid.

I middelalderen dannet håndverkerene gullsmedlauget. Faget var konsentrert om de store byene Bergen, Oslo og Trondheim. Senere ble det lagt grunnlag for etablering av større bedrifter spredt utover landet. I de senere årene har det blitt færre store bedrifter i Norge. Gullsmedene er etablert i mindre gullsmedverksteder, ofte med butikk, noe som stiller store krav til allsidigheten hos dagens gullsmeder.

Gullsmedarbeidet i Norge i dag spenner over et vidt spekter, alt fra serieproduksjon til eksklu-sive modellarbeider. Spesialiseringsmulighetene er mange, og den enkelte bedrift vil stille for-skjellige krav til sine fagarbeidere. For svært mange gullsmeder er reparasjoner den viktigste arbeidsoppgaven, og det stilles derfor store krav til reparatørenes faglige dyktighet.

1. januar 1953 ble gullsmedfagene som opprinnelig bestod av 8 fag, lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Gullsmedfaget omfatter to av de gamle fagene slik at opplæringen gis i gullarbeid og fatting. Gullarbeid går ut på å forme gjenstander og smykker, primært i gull, men også i andre edle metaller. Fatting vil si å tilpasse og montere stener i gull- og sølvsmykker.

Gullsmeder må kunne arbeide selvstendig og være kvalitetsbevisste og kreative. Faget passer godt for begge kjønn.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i gullsmedfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I gull- og sølvarbeid 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 gullsmed-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i gullsmedfaget. 
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	gullarbeider og fatter.
Fagbetegnelse: 	gullsmed.

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 allmennfaglige 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 opplæring i bedrift for gullsmedfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke de vanligste teknikkene for gullarbeider

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr til de arbeidsoppgavene som skal utføres og kunne begrunne sine valg

	kunne bruke og vedlikeholde fagets maskiner og verktøy

	kunne holde orden og kunne arbeide effektivt og nøyaktig

	kunne vise ansvar og respekt for verdien av de materialer det arbeides med

	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, planmessig og vise evne til samarbeid

	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kjenne gjeldende lover og regler i faget og kunne følge disse i arbeidet

	kunne arbeide i samsvar med fagets etiske normer

	kunne yte service overfor kunder og oppdragsgivere

	kunne vise evne til kreativ tenkning og være resultatorientert

	vise ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav






2.2	Sage-, file- og loddeteknikk


Mål 1
Lærlingene skulle kunne bruke sag-, file-, frese- og oppmerkingsteknikker i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne merke opp på metallplate, kunne bore og frese hull for stensetting og kunne skjære àjour

1b	kunne lage forskjellige formfilte og gjennombrudte allianseringer og kunne skjære àjour

1c	kunne lage kjede eller armbånd av små deler hektet med øsk, kunne lodde og påmontere kasselås



2.3	Smiteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre forskjellige smi-, bukke- og monteringsoppgaver på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne smi ringskinne og kunne montere inn en fatning eller perlepukkel

1b	kunne smi og bukke ulike deler og kunne montere disse til smykker eller ringer

1c	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

1d	kunne beregne materialforbruk og velge riktig verktøy for oppgaven












2.4	Støpeteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke alminnelige støpeteknikker i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjennomføre støp i Ossa Sepia

1b	kunne gjennomføre sandstøp

1c	kunne utføre hele prosessen ved slynge/vakuumstøp



2.5	Gullarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre avanserte gullarbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage enstens eller trestensring med utskårede klør og undersarie

1b	kunne lage collielås med sidesnepp og sikkerhetsmekanisme

1c	kunne lage leddarmbånd, armring, medaljong m.m. med sjarner, kontrasjanser og låsemekanisme

1d	kunne lage karmoseringsring

1e	kunne legge opp og lodde ferdige fatninger i gips til ulike smykker eller ringer

1f	kunne lage smykker etter tegning med galleri, stenboring og àjour

1g	kunne lage forskjellige mekanikker som kasselås, øreklips, skyvekrøll m.m.








2.6	Fatting


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til ulike fattermetoder, kunne lage og vedlikeholde nødvendig fatterverktøy og kunne utføre enklere fatterarbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne slipe til og sette opp stilkler

1b	kunne lage tiltrykkere og kjørnepunsler

1c	kunne merke opp, bore og frese hull til kjørnefatning

1d	kunne justere og fatte sariefatninger

1e	kunne fatte små og store stener i klo- og krabbefatninger

1f	kunne fatte enkle kjørne- og stikningsfatninger

1g	kjenne de fysiske egenskapene til allminnelige smykkestener



2.7	Reparasjoner


Mål 1
Lærlingene skal kunne reparere smykker og ringer med og uten stener

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere og beskrive en reparasjon ved mottakelse

1b	kunne utføre enkle og kompliserte reparasjoner

1c	kjenne sikkerhetsrutiner for behandling av stener og metaller og kunne følge rutinene i arbeidet







2.8	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	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne 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	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Lærlingene skal kunne behandle kunden i henhold til bedriftens krav til kunde-behandling. De skal kunne dekorere og stille ut varer i butikken, og kunne bruke aktuelle oppslagsverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til hvordan bedriften markedsfører sine produkter

3b	kunne utføre vareekspedering på kundens premisser

3c	kunne formidle produktkunnskap til kunder

3d	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

3e	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget og kunne foreta forhånds-kalkyler på reparasjoner

3f	kunne sette opp en tidsplan og kunne bruke denne i arbeidet

3g	kunne stille ut varer i vindu og montre

3h	kunne bruke aktuelle oppslagsverk og produktkataloger

3i	kunne følge aktuelle lover som regulerer forholdet mellom selger og kunde







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 opplæring i bedrift for gullsmedfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Sage-, file- og loddeteknikk
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:	Smiteknikk
Kapittel 2.3
Mål 1.

10%
Modul 3:	Støpeteknikk
Kapittel 2.4
Mål 1.

5%
Modul 4:	Gullarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1.

45%
Modul 5:	Fatting
Kapittel 2.6
Mål 1.

10%
Modul 6:	Reparasjoner
Kapittel 2.7
Mål 1.

10%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1, 2 og 3.

5%
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.

