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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 herreskredderfaget.


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, 23. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skredderbetegnelsen er blitt brukt siden slutten av 1200-tallet. Herreskredderfaget har fra gammelt av omfattet søm, produksjon og design av klær og kostymer. Endringer i samfunnet og næringslivet har påvirket og endret herreskredderens oppgaver. Herreskredderen har fra å være utøver av et tradisjonelt håndverk, etter hvert blitt stilt overfor nye krav på grunn av den tekno-logiske utviklingen. Herreskreddere i dag må derfor ha bred kunnskap om ulike former for kles-produksjon og kunne følge utviklingen innen design. Produksjon av klær for et stort kommersielt marked gir herreskreddere nye muligheter og utfordringer. Ved hjelp av moderne teknologi kan herreskreddere fra sin arbeidsplass i Norge arbeide med design og kolleksjoner over hele verden.
Herreskredderfaget er internasjonalt og fagfolk med svennebrev er anerkjent utover lande-grensene.

Faget stiller store krav til motekunnskap, kreativitet, formsans, fargesans og nøyaktighet. Herre-skreddere må kunne lage klær til fest, daglig bruk, arbeid og fritid. Videre stilles det krav til gode kunnskaper om tekstiler og materialer, stoffers egenskaper, bruksområder og vedlikehold. Herreskreddere må også ha kunnskaper om klærnes innleggsmaterialer og tilbehør. Opplæringen legger vekt på holdningsskapende aktiviteter i forhold til miljø, ressursbruk og internasjonali-sering.

Herreskreddere skal ha kjennskap til de vanligste sømteknikker og metoder for å kunne produ-sere klær i tradisjonell håndverksretning eller etter industriell tilvirkningsmetode. Herreskreddere må kunne arbeide rasjonelt og økonomisk, ha god forståelse for markedsføring, kunne presentere egne produkter og kunne behandle kunder riktig. Videre må herreskreddere ha gode kunnskaper om og ferdigheter i mønsterforming og konstruksjon. De må dessuten kunne bruke måltabeller og -størrelser og kunne gradere størrelser ved hjelp av moderne datateknologi. Fagarbeideren må kunne arbeide selvstendig, men også vise evne til samarbeid og kreativitet.

Herreskredderfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1952. 

Faget gir et bredt og godt grunnlag for mennesker som ønsker å utdanne seg videre til skredder-mester for å drive skredderverksted. Herreskreddere kan også arbeide innen konfeksjon på sømverksteder knyttet til teater, fjernsyn og filmindustri, eller for innkjøpskjeder og innenfor konfeksjonshandel. Faget gir god basis for videre utdanning innen mote- og kostymedesign.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i herreskredderfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I søm 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 herre-skredderfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 herreskredderfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke håndverksmessige rasjonelle sømteknikker for framstilling av klær

	kunne velge, bruke og vedlikeholde utstyr, maskiner og verktøy

	kjenne til utviklingen innen teknisk og maskinelt utstyr

	kunne utnytte tid og materialer rasjonelt og økonomisk og kunne planlegge sitt arbeid med hensyn til dette

	kunne tilpasse klær til ulike kroppstyper

	kunne konstruere mønstre og kunne endre og tilpasse disse til ulike plagg

	kjenne til ulike materialer og tekstiler og kunne benytte disse slik at de tilfredsstiller kravene til gitte plaggtyper

	kunne bruke tradisjonelle og moderne presseteknikker

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

	kunne benytte tilgjengelig informasjonsteknologi i faget

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å samarbeide med andre

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne følge fagets etiske normer

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage idéskisser og arbeidstegninger og kunne bruke tegninger i produksjonen og ved veiledning av kunder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese og forstå motetegninger og kjenne til aktuelle kilder om mote-informasjon

1b	kunne lage skisser tilpasset kundens behov

1c	kunne utarbeide lett leselige arbeids- og detaljtegninger som grunnlag for mønster og sømoppgaver

1d	kunne benytte teknisk tegning

1e	kunne gi kunden råd om valg av form, farge og materialer ved hjelp av tegning



2.3	Mønsterkonstruksjon og modellering


Mål 1
Lærlingene skal kunne konstruere grunnformer og personlig tilpassede mønstre ut fra målskjemaer etter oppdragsgivers behov og aktuelle mote

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta nødvendige mål og forstå hvordan disse brukes ved utarbeidelse av ulike grunnformer

1b	kunne bruke målskjemaer ved valg av sjabloner og konstruksjon av grunnformer

1c	kunne utarbeide grunnform til bukse og vest, tilpasse disse etter personlige mål og kunne lage mønster til ulike bukse- og vestfasonger og fritidsklær

1d	kunne utarbeide grunnform til jakke etter standardmål og tilpasse dem etter personlige mål og kunne lage mønster til smoking, livkjole og frakk

1e	kunne konstruere mønster til ulike typer ermer, sammenbygde ermer, lommer, kraver, hetter m.m.

1f	kunne konstruere mønster til fôr
1g	kunne velge riktig ledighetsvidde etter plaggtype og mote og kunne utarbeide og tilpasse mønster etter personlige mål, ulike figurtyper og nye motetrender


Mål 2
Lærlingene skal kunne modellere detaljer og fasonger, innprøve og kontrollere mønster, kunne utføre enkel drapering og kunne prøve plagg på personer og byster

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne prinsippene som gjelder for modellering av grunnform til overdel, plagg og detaljer, som f.eks. kraver, lommer, ermer og kunne bearbeide grunnformene fram til ferdige mønster

2b	kunne vurdere linjer og helhet i mønster ved å innprøve og justere mønster på byster 

2c	kunne bruke byster til utprøving og plassering av detaljer

2d	kunne vurdere fallet i stoffet ved å utføre enkel drapering på byste

2e	kunne prøve plagg på personer og kunne skape riktig passform og balanse i plagget



2.4	Søm og materialforming


Mål 1
Lærlingene skal kunne tilskjære og tilvirke jakker, smokinger, livkjoler, bukser, vester, frakker og fritidsplagg ved hjelp av håndverksmessige og rasjonelle sømteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne plassere mønsterdeler på ulike stoff, kunne ta hensyn til ruter o.l. og kunne beregne materialforbruk

1b	kunne tilskjære og merke mønsterdeler til ulike detaljer og størrelser

1c	kunne sy lommer som f.eks. papoilerte lommer med og uten klaff, brystlommer, urlommer, innvendige lommer, vestelommer, stikklommer, utenpåsatte lommer med stolpe eller belger

1d	kunne sy forskjellige typer slag som f.eks. krager, spisse slag, rundkrage, sjalskrage

1e	kunne sy ulike ermer som f.eks. raglanermer, 2-sømsermer med åpen sliss og med knappehull
1f	kunne tilvirke plagg for nødvendige prøver og kunne tilpasse og overføre endringer til mønster

1g	kunne bruke tradisjonelle sømmetoder som f.eks. pikering, prikksting, staffering og håndsydde knapphull

1h	kunne sette på slagsilke på smoking og kjolejakker

1i	kunne sy om og reparere plagg med tanke på ressurssparing, omfang og lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til prinsippene som gjelder for tilvirking av skjorter og uniformer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til sømmetoder og fasonger for skjorter

2b	kunne skaffe opplysninger om regelverk og andre spesifikasjoner for tilvirking av uniformer


Mål 3
Lærlingene skal kunne presse, forme og underarbeide plagg og kunne vurdere riktig bruk av tradisjonell og moderne presseteknikk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke tradisjonelle presseteknikker ved underpress og avpress

3b	kjenne til og kunne bruke moderne presseteknikker ved fiksering

3c	kunne velge riktig tid, trykk, temperatur

3d	kjenne til og kunne bruke forskjellige hjelpemidler ved pressing


Mål 4
Lærlingene skal kunne velge riktig verktøy og utstyr og kunne foreta enkelt vedlikehold 
av aktuelle maskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke ulike symaskiner slik som overlock eller overkastemaskin, oppleggs- og pikeringsmaskin og vanlig symaskin
4b	kjenne til ulike nålspisser for forskjellige sømarbeider

4c	kunne vedlikeholde, reparere og justere maskiner ved normalt bruk

4d	kunne følge sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruk av maskiner og redskaper



2.5	Materialkunnskap


Mål 1 
Lærlingene skal ha godt kjennskap til hvordan vanlige tekstiler skal brukes og behandles i ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for egenskapene til og bruksområdene for de mest brukte tekstilfibrene

1b	kunne gjøre rede for hvordan aktuelle tekstilfibre blandes for ulike formål

1c	kunne vurdere krymp, fargeekthet, lysekthet og rivestyrke

1d	ha kunnskaper om forskjellige etterbehandlinger av materialene

1e	kunne vurdere hensiktsmessige materialer og vekten av de forskjellige produktene

1f	kunne velge riktig tråd, fiberinnhold, tykkelse og styrke til ulike plagg

1g	kunne vurdere sammenhengen mellom kvalitet og pris på materialer


Mål 2
Lærlingene skal kunne behandle og vedlikeholde aktuelle tekstiler slik at de ikke er til skade for miljø og helse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge riktige og miljøvennlige metoder for vask, rens og annet vedlikehold og kunne påføre riktig vedlikeholdsmerking på plaggene

2b	ha kunnskaper om og kunne utføre flekkfjerning og kunne behandle materialer og kjemikalier på miljømessig forsvarlig måte



Mål 3
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke ulike innleggsmaterialer av tradisjonelle og fikserbare kvaliteter til aktuelle plaggtyper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne vurdere og bruke innleggsmaterialer som f.eks. vattolin, hårduk, strie, eggebånd og mugg ved tradisjonelt håndverk

3b	kunne vurdere og bruke riktig kvalitet av fikserbare innlegg til ulike produkter

3c	kunne forme skulderputer og holdningsvatt



2.6	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	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1d	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1e	kunne planlegge sitt arbeid for rasjonell og økonomisk utnyttelse av tid 

1f	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1g	kjenne til fagets muligheter i arbeidslivet og ha kunnskap om markedsføring av egne og andres produkter

1h	kjenne til prinsipper for presentasjon og visning av modeller og kolleksjoner

1i	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1j	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1k	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.

2h	kunne avveie hensyn til dyre- og naturvern ved valg av materialer, materialbehandling, gjenbruk og ressurssparing

2i	kjenne til lov om fagopplæring i arbeidslivet og arbeidsmiljøloven


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til herreskredderfagets og andre sømfags historiske bakgrunn og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til norsk og internasjonal drakthistorie

3b	kunne bruke aktuelle kilder om tekobransjen








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 opplæringen i bedrift for herreskredderfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Tegning

Kapittel 2.2
Mål 1.

3%
Modul 2:	Mønsterkonstruksjon og 		modellering
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

13%*
Modul 3:	Søm og materialforming

Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

74%**
Modul 4:	Materialkunnskap

Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

5%***
Modul 5:	Bedriftslære

Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

5%****
Til sammen

100%


Teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 1/5 av modul 2, som tilsvarer 20 timer.
**	ca. 1/50 av modul 3, som tilsvarer 25 timer.
***	ca. 1/4 av modul 4, som tilsvarer 20 timer.
****	ca. 1/4 av modul 5, som tilsvarer 20 timer.


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.

