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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under Opplæringsloven 

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 studieretning for formgivingsfag, første års opplæring i bedrift i håndbokbinderfaget, særløp.

Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §3-4.

Læreplanen trer i kraft fra 08.03.2002. 
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Håndbokbinderfaget er et kreativt produksjonshåndverksfag med vekt på utforming, fremstilling og dekorasjon av bøker, esker, permer, kassetter og andre produkter.

Fagets historie og sterke tradisjoner strekker seg helt tilbake til oldtiden og har alltid hatt nær tilknytning til kommunikasjon og informasjonsformidling. Faget fikk sitt store oppsving med boktrykkerkunstens gjennombrudd i Europa på 1400-tallet. Boken som objekt har i ettertid blitt den mest sentrale kultur og informasjonsbærer gjennom samfunnsutviklingen sammen med etermediene. Håndbokbinderen bidrar til å ivareta vår kulturarv gjennom restaurering av antikvariske bøker og reparasjoner for biblioteker og arkiver.

Håndbokbinderen arbeider med utgangspunkt i  å skulle fullføre trykksaker i form av ark til ferdige objekter gjennom bruk av tradisjonsrike håndverksteknikker og kreative evner til nytenking. Materialer som skinn, tekstiler, papp, kartong, papir og klebestoffer benyttes i produksjonen. Forgylling eller preging etter høytrykksprinsippet utføres maskinelt eller for hånd, eventuelt ved bruk av tradisjonell bladgullteknikk. Lønnsomhet stiller store krav til hurtighet og nøyaktig arbeid med sterk vekt på estetisk utførelse.

Håndbokbinderfaget krever bred erfaring med funksjonell design, vurdering av typografi og kunnskaper om forutsetninger for bearbeidelse av materiell fra forskjellige trykkmetoder. Håndbokbinderen samarbeider derfor i sitt daglige virke med forlag, designere, trykkerier, konservatorer, kunstnere og boksamlere om fremstilling og tilvirkning av bok og papirobjekter.

Bredden av erfaringer og kunnskaper fra en svennebrevsutdanning i håndbokbinderfaget er et godt utgangspunkt for videre studier av grafisk relaterte fagområder, formgiving eller kunsthåndverk.

Håndbokbinding er et fremtidsrettet fag som alltid vil kunne tilpasse seg markedsendringer, med store muligheter for de kreative, arbeidsomme og nevenyttige.



1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i håndbokbinderfaget, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgivningsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for håndbokbinderfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltidsopplæring.

1.4	Innhold

Læreplanen for håndbokbinderfaget 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 allmenne 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. verdiskapningsdel.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i håndbokbinderfaget, må det avlegges svenneprøve i faget etter reglene i forskrift til opplæringslova.

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

Kompetansebevis 
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul eller i 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 eller fag-/svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Norsk
523
Engelsk
187
Samfunnslære
75
Nyere historie
150
Matematikk
187
Naturfag
187
Til sammen
1309

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og første års opplæring i bedrift 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 opplæring i bedrift for håndbokbinderfaget

Lærlingene skal

	kunne gjøre rede for prinsippene for produksjonsmetoder som utgjør hovedelementene innenfor håndbokbinderfaget

	under veiledning, kunne betjene noen av de vanligste maskiner, utstyr og verktøy og materialer som brukes i faget

	ha utviklet produktkunnskaper og kunne kontrollere produktkvalitet mot oppsatte mål og standarder

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon

	kjenne til tekniske og økonomiske rammebetingelser som gjelder for de grafiske fag(ene)

	kunne bruke estetiske virkemidler i en skapende prosess ved utforming av ulike produkter

	kjenne til aktuelle lover og avtaler i arbeidslivet

	vite hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og kunne følge lover og regler som gjelder for vern av miljø, helse og sikkerhet

	kunne sette mål for eget arbeid og ta ansvar for sin personlige og faglige utvikling, gjennom gode arbeidsvaner, selvstendig arbeidsform og kritisk vurderingsevne

	ha kunnskaper om fagets etiske normer og kunne etterleve disse i praktisk arbeid

	være oppmerksom på at yrker og fagområder endres i takt med teknologisk utvikling og økende internasjonalisering

·	kjenne fagets historie, tradisjon og egenart

·	kunne arbeide selvstendig og planmessig og vise evne til å samarbeide med andre, også på tvers av faggrensene

·	kunne vise adferd som fremmer likeverd og likestilling

·	ha utviklet grunnlag for videre utdanning i bokbinding 






2.2 		Materialkunnskap

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke de vanligste materialene i håndbokbinderfaget. De skal kjenne til egenskaper og bruksområder, vise forståelse for de verdier materialene representerer og for hvordan materialene skal behandles

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til bruksområdene for og behandlingen av rensemidler, smøremidler, grunderingsmidler, fernisser, UV-lakker og klebestoffer

1b	ha kunnskaper om og kunne gjøre rede for egenskaper, kvaliteter og bruksområder for papir, kartong, papp og  ulike overtrekksmaterialer

1c	kunne benytte de mest brukte kjemiske hjelpemidlene og kunne gjøre rede for deres egenskaper, bruksområder og virkninger

1d	kunne velge og begrunne materialvalg ut fra estetiske, økonomiske, materialtekniske og økologiske hensyn





2.3 	Maskinlære

Mål 1
Lærlingene skal  kunne bruke og vedlikeholde ulike  maskiner og utstyr i bedriften som benyttes til håndbokbinding 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne gjøre rede for hovedprinsippene for virkemåten til bedriftens maskiner

1b	kunne bytte kniver i flatskjærer, trimmer eller tresnitter under nødvendig tilsyn

1c	kunne utføre enkel feilsøking og feilretting ved funksjonssvikt eller driftstans under maskinell produksjon

1d	kunne utføre periodisk vedlikehold på bedriftens utstyr




2.4	Produksjonskunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i håndbokbinding og skal under veiledning kunne utforme, planlegge og gjennomføre innbinding av ulike typer løsbind

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tegne og utføre ulike former for løsbind i henhold til den type materialer som skal bindes inn og kunne legge en plan for arbeidet mht. bruk av tid og utstyr

1b	kjenne til forutsetninger for utvelgelse av materialer til produksjonen og kunne bruke disse i henhold til kostnadseffektivitet, brukskvalitet, estetikk og metode

1c	kunne bruke ulike klebestoffer i faget

1d	kunne velge riktig forsatspapir til produktet

1e	kunne utføre riktig beskjæring av bokblokk 

1f	kunne velge overtrekksmaterialer som er egnet til bruksområdet for produktet

1g	kunne beregne tilskjæring til produksjon av permer, og velge riktig metode for produksjon av disse til opplag og enkeltbøker

1h	kunne velge tilbehør, dekorasjonsteknikker og typografi på utvendig preg og forgylling og kunne utføre preg og forgylling i forgyllerpresse og for hånd

1i	kunne velge riktig metode for  innhenging og anpapping til de forskjellige former for løsbind

1j	kunne beregne tilskjæring av smussomslag og kunne skjære til og legge på smussomslag for hånd

1k	kjenne til økonomiske rammebetingelser knyttet til håndinnbinding av løsbind









2.5	Helse, miljø og sikkerhet 


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan materialer og kjemikalier som brukes i faget har innvirkning på mennesker og miljø og kunne bruke dette i forebyggende arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	ha kunnskaper om materialenes og kjemikalienes innvirkning på miljø og helse

1b	kjenne til sikkerhetsforskrifter for bruk av materialer og kjemikalier

1c	kjenne til prinsippene for produktmerking

1d	kunne gjenkjenne merking av helsefarlige og brannfarlige stoffer

1e	kunne bruke stoffkartotek og datablad

1f	ha kunnskaper om bruk av alternative materialer og kjemikalier for å redusere skadevirkninger på miljøet

1g     ha kunnskaper om bedriftens rutiner for resirkulering av kapp og avfall

1h	kunne delta aktivt i vernearbeid

1i	ha kunnskaper om verneutstyr og kunne benytte riktig verneutstyr i praktiske arbeidssituasjoner

1j      kjenne brannvernregler og kunne bruke brannslukningsutstyr 











2.6	Kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne forklare hva kvalitetssikring er, hvilke muligheter som finnes ved bruk av kvalitetssikring, og hvordan arbeidet i en kvalitetssikret bedrift kan være organisert


Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om kvalitetskrav som kunder, bransjer og myndigheter stiller til produkter og produksjon og kunne arbeide i forhold til slike krav

1b	kjenne betydningen av kvalitet og kvalitetssikring i forhold til konkurranse og kunne bidra til systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre planlagt kvalitet 



Mål 2
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke kvalitetssikringsverktøy for styring av kvaliteten ved produksjon i bokbinderfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne forstå bruken av en produksjonsordre

2b	kunne bruken av godkjent første eksemplar, prøveprodukt eller dummy som referanse til avviksmålinger under produksjonen

2c	kunne bruke måleinstrumenter riktig

2d	kunne bruke verktøy og metoder for innstilling, produksjon og feilretting 

2e      kunne bruke prosessverktøy som registrering, arkivering og evaluering








2.7	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens historie, organisering og bransjeplassering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling 

1b	kunne forklare hvordan bedriften er organisert 

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles og kjenne til forholdet til resten av den grafiske bransjen


Mål 2
Lærlingene skal kunne medvirke til et godt samarbeid med medarbeidere, kunder og samarbeidsparter og kjenne sine rettigheter og plikter som lærling

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

2b	kunne kommunisere med medarbeidere, kunder og samarbeidsparter på en positiv måte

2c	kunne vise evne og vilje til samarbeid med andre, også på tvers av faggrenser

2d	kunne holde orden og vise nøyaktighet i utførelse av arbeidet

2e	kunne ta ansvar for egen læring


Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Målet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen. 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, instruktør og opplæringssted om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning
	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 lærlingen skal vise i hvilken grad han/hun 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 og eller annen dokumentasjon som lærlingen har benyttet under opplæringen.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fag- eller svenneprøve og ved en eventuell eksamen. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- eller svenneprøve.


Vedlegg 1


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

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift, håndbokbinderfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1: Materialkunnskap

Kapittel 2.2
Mål 1
10%
Modul 2: Maskinlære
Kapittel 2.3
Mål 1
10%
Modul 3: Produksjonskunnskap
Kapittel 2.4
Mål 1
50%
Modul 4: Helse, miljø og  sikkerhet
                 
Kapittel 2.5
Mål 1
5%
Modul 5: Kvalitetssikring
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2
15%
Modul 6: Bedriftslære

Kapittel 2.7
Mål 1 og 2
10%
Til sammen

100%




Vedlegg 2



Vurdering i 1. års opplæring i bedrift, håndbokbinderfaget, 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 læreplan for det enkelte fag.

Svenneprøve:	Den teoretiske delen av svenneprøven avlegges normalt etter gjennomført første års opplæring i bedrift.
Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til den praktiske delen av svenneprøven, jf. opplæringslova.
	



Retningslinjer for gjennomføringen av svenneprøven vil bli gitt i eget  skriv.



