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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 håndveverfaget.


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, 7. august 1998.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Veving er et tradisjonelt husflids- og kunsthåndverksfag. Som et kulturfag er håndveverfaget også et allmenndannende fag.
Allerede fra tidlig bronsealder har det vært gjort funn av vevete tekstiler i Norge. I tidligere tider var husflidsarbeidet en nødvendighet. I naturalhusholdningen var tilvirking av tekstiler kvinnenes arbeid. Deres ferdigheter i spinning og veving hadde stor betydning for familiens velstand.

I moderne tid har håndveving overlevet i norsk husflidstradisjon. Håndvevet vare har fått økt betydning innen næringsvirksomhet, særlig innen turistnæringen og norsk profil.

Håndveving som næring stiller i dag store krav til veveres kunnskaper og ferdigheter. I tillegg til håndverksmessige ferdigheter må håndvevere ha gode kunnskaper i formgivning og kunne løse estetiske og visuelle problemstillinger. Informasjonsteknologi er et viktig redskap i alle ledd av formgivingsprosessen når det gjelder idéutforming, planlegging og produksjon.
Håndveveren skal kunne vurdere, planlegge og gjennomføre en god håndverksmessig produksjon og kunne omsette denne. Produksjonen skal være effektiv og lønnsom. Det er dessuten viktig at håndveveren har kreative evner og god kunnskap om materialer slik at det lages produkter av høy kvalitet. I utøvelsen av faget er det også nødvendig å kunne veilede og formidle kunnskaper om produksjon og produkter overfor kunder. Det stilles derfor krav til gode ferdigheter i kundebehandling.

Næringsdrivende i håndveverfaget i dag produserer varer og tjenester. Varene utgjør innredningstekstiler, bekledningstekstiler, dekorasjonstekstiler som f.eks. gardiner, bordtekstiler, gulvtekstiler, klær, klestilbehør, kirketekstiler, bunadstekstiler, suvenirer og gaveartikler. Verene distribueres gjennom husflidsutsalg, gave- og interiørbutikker, brukskunstutsalg, suvenirbutikker, ulike bransjeforretninger, firmagavebedrifter, messer og utstillinger. Mange håndvevere selger tjenester til andre næringsdrivende som f.eks. andre håndvevere, bunadshåndverkere, arkitekter, interiørarkitekter, kunsthåndverkere, kunstnere, kursarrangører, museer og industri. Noen håndvevere har bedrifter med ansatte, noen er enpersonsbedrifter og noen arbeider deltid med sin vevproduksjon. Svennebrev i håndveverfaget kan derfor gi muligheter for arbeid innenfor handel, industri, service og offentlig virksomhet.

Håndveving ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i september 1997.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i håndveverfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I formgivingsfag med fagretning strikking/veving 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 håndveverfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i håndveverfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	håndvever.
Fagbetegnelse: 	håndveverfaget.

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 opplæringen i bedrift for håndveverfaget

Lærlingene skal

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

	kunne bruke og vedlikeholde redskaper

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke aktuelt 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 rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre også på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	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 framtidige utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

2.2	Design og produktplanlegging


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage og presentere ideskisser for oppdragsgiver

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne visualisere og presentere en ide ved hjelp av tegning

1b	kunne bruke form og farge som virkemidler og uttrykk i forskjellige typer vevet tekstil

1c	kunne lage arbeidstegning for tekstilprodukter ut fra ideskisser

1d	kunne lage detaljtegning av mønster

1e	kunne bruke aktuell programvare til mønsterbygging og mønsterforming

1f	kunne lage modell i hel størrelse i papir eller stoff og ved hjelp av IT

1g	kunne vise stofftetthet, mønster, garn og farger til et ferdig produkt ved hjelp av stoppeprøver eller prøvevev

1h	kunne lage oversiktlige montasjer med tekst og god komposisjon

1j	kjenne til metoder for innhenting og analyse av markedsdata og kunne bruke ulike informasjonskilder i planleggingsarbeidet



2.3	Garn, råvareforberedelse og renning


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge, teste og bedømme garn til framstilling av vevet vare

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til metodene og utstyret som brukes for å teste garn og kunne velge det garn som skal brukes

1b	kunne kontrollere garnnummer, sno, strekkstyrke, elastisitet og jevnhet

1c	kunne benytte materialene økonomisk


1d	kjenne til ulike spinnemetoder på handtein og rokk

1e	kjenne til industriell garnframstilling


Mål 2
Lærlingene skal kunne forberede råvare og kunne betjene utstyr for spoling og tvinning

Hovedmomenter 
Lærlingene skal 

2a	kjenne til ulike prinsipper for spoling og tvinning

2b	kunne stille om og betjene bedriftens spole- og tvinnemaskin


Mål 3
Lærlingene skal ha kjennskap til ulike metoder for innfarging av garn

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til metoder for plantefarging, kjemisk farging og industriell farging

3b	kunne gjøre rede for plantefarging og kjemisk farging i forhold til fargenes kvalitet og ekthet

3c	kunne vurdere fargemetodenes  innvirkning på natur og miljø

3d	kunne vurdere fargemetode ut fra krav til lønnsomhet


Mål 4
Lærlingene skal kjenne prinsippene for renning og kunne sette opp aktuell renning og kunne utføre bomming

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne foreta renning og bomming på bedriftens vevstoler

4b	kunne forklare prinsippene for ulike renne- og sveipemetoder

4c	kunne beskrive hvordan en renning kan etterbehandles med klistring og voksing

4d	kunne foreta nødvendige beregninger

2.4	Bindingslære og vevanalyse


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til ulike bindingstyper og kunne bruke bindingslæra med hovling, trøing og kopling til alle vanlige bindinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive grunnbindingene med avarter og sammensatte bindinger og kunne forklare muligheter og begrensninger ved disse

1b	kunne gjøre rede for fargeeffekter

1c	kunne forklare binding med utgangspunkt i hovling, kopling og trøing

1d	kunne forklare oppbyggingen og framstillingen av grunnbindinger med avarter, rennings- og innslagseffekter, sammensatte bindinger, fargeeffekter, forsterkede vevnader, dobbelvevnader, aktuelle jarekanter og jacquard

1e	kunne bruke minst ett dataprogram for vev

1f	ha kjennskap til hvordan dataassistert konstruksjon og produksjon brukes i håndveving og industriell produksjon av vevnader


Mål 2
Lærlingene skal kunne analysere vevnader og foreta nødvendige beregninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne foreta bindingsanalyse

2b	kunne lage stoppeprøver eller prøvevev etter skisse eller tegninger

2c	kunne analysere eldre tekstiler og kunne rekonstruere disse

2d	kunne analysere vevnader og foreta vevberegninger i forhold til bredder, lengder, trådtettheter, garnforbruk og rapportlengder


2.5	Veving/produksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne sette opp en vev

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne lage renninger i ulike bredder og lengder og kunne renne ut fra gitte kvalitetskrav

1b	kunne seipe på en vev, hovle, tre i skje og knytte ned etter oppskrift

1c	kunne rette eventuelle feil i hovling, tøing og kopling

1d	kunne kontrollere oppsetting og prøvevev og vurdere kvalitet i følge oppskrift

1e	kunne benytte ergonomisk riktige arbeidsstillinger og riktige metoder ved oppsetting av vev og ved veving


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike typer vevredskaper og kjenne til vedlikehold av disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne montere og veve på ulike vevstoler

2b	kunne bruke brikke- og grindvev

2c	ha kjennskap til veving på oppstadvev, dragrustning og harnisk

2d	kunne vedlikeholde vevredskaper


Mål 3
Lærlingene skal kunne veve metervare, småprodukter og jarekanter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne veve interiørtekstiler som møbelstoff, gardiner, bordtekstiler, sengetøy og gulvtekstiler

3b	kunne veve tekstiler til bekledningsformål

3c	kunne veve brukstektiler som bånd, snorer og belter

3d	kunne veve tekstiler med jevne jarekanter, jevn kvalitet i innslag og renning, i tråd med gjeldende kvalitetskrav for produktet


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre forskriftmessig montering og etterbehandling av håndvevede tekstiler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne kontrollere vevnader, feste tråder og foreta oppretting av feil i binding

4b	kunne avslutte veven med teknikker som håndsøm, maskinsøm og knytte- og festeteknikker

4c	kunne etterbehandle og ferdiggjøre vevede produkter

4d	kunne oppdage avvik og forklare årsaken til dette

4e	kunne foreta nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak

4f	ha kjennskap til vedlikehold og oppbevaring av tekstiler



2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kunne plassere håndveverfaget i nasjonal, internasjonal og kulturell
sammenheng

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskap om kunst og tekstilhistorie med hovedvekt på veving

1b	ha kunnskaper om markedet for håndvevd vare, moter og trender 

1c	kunne bruke f.eks. museer, litteratur, utstillinger, journaler, messer og internett som kilde til ideutvikling og salgsfremmende arbeid



Mål 2
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskap om bedriftens organisering, oppgaver, utvikling og betydning

2b	ha kjennskap til bedriftens markedsplaner, markedsføring og distribusjon

2c	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

2d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

2e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

2f	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

2g	kjenne til hvordan klager/reklamasjoner skal håndteres 

2h	kjenne eget og andres arbeidsområde og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har

2i	kunne formidle muntlig, skriftlig og visuelt produktkunnskap til kunder ved salg av varer og tjenester

2j	kunne anvende relevant fagterminologi og formidle fagstoff skriftlig og muntlig

2k	kjenne bedriftens tillitsvalgsordning og hvordan den fungerer


Mål 3
Lærlingene skal kunne beregne produksjonskostnader og følge gjeldene lover og forskrifter for salg og markedsføring

Hovedmoment
Lærlingene skal

3a	kunne foreta tidsstudier og arbeidsanalyser

3b	kunne forhåndskalkulere pris på et produkt

3c	kunne svinnberegne og ha kunnskap om aktuelle svinnkilder

3d	ha kjennskap til hvordan lærebedriften vurderer effektivitet og økonomisk lønnsomhet

3e	kjenne lover og forskrifter for  helse miljø og sikkerhet og kunne arbeide i samsvar med disse


3f	kunne følge gjeldene lover og forskrifter om produksjon og merking av produkter

3g	ha kunnskaper om rettighetslovgiving og mønsterbeskytelse



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 fag- eller svenneprøve. 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- og svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for håndveverfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Design og produktplanlegging
Kapittel 2.2
Mål 1

10%
Modul 2:	Garn, råvareforberedelse og 			Renning
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 ,3 og 4

15%
Modul 3:	Bindingslære og vevanalyse
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2

10%
Modul 4:	Veving/produksjon
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4

60%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
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.

