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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 kostymesyerfaget.


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, 30. desember 1996.
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5
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kostymesyere har eksistert i alle de årene man har hatt teater, men en egen fagutdanning er først etablert i den senere tid. Kostymesyerfaget er et nytt fag. Faget ble lagt inn under lov om fag-opplæring i arbeidslivet høsten 1996.

Produksjon av kostymer er en nødvendig del av helheten i et teaterstykke, en filmproduksjon eller en operaforestilling. Det har vokst fram stor aktivitet på kostymesiden i de senere år ved landets teatre og i Operaen, NRK, film, video, amatørteatre, dansegrupper, revyer osv. Det er et stort behov for nyskaping, men vedlikehold av kostymer er også en del av oppgaven.

Kostymesyere har et meget bredt arbeidsområde. For å kunne utføre tilskjæring og søm av kostymer, er det viktig å kjenne sømfagenes historiske bakgrunn. Kostymesyeren må også ha kjennskap til tilvirking av enkelt tilbehør som sko, hatter, luer og andre typer hodeplagg og til tidsriktig oppfôring og tilvirking av korsetter og undertøy. Noe kjennskap til farge-, patinerings- og overflatebehandlingsmetoder er nødvendig for å få fram designerens ønskede uttrykk.

Det er viktig at kostymesyeren er fantasifull, kreativ, har skaperglede og god form- og fargesans. Selvstendighet er meget viktig for kostymesyeren som ofte jobber med utenlandske eller utenbys designere som er lite til stede.
Engelsk er bransjens fagspråk. Store deler av faglitteraturen er på engelsk og i yrkes-sammenheng må kostymesyeren kunne føre en faglig samtale med utenlandske designere.

Det er et stort behov for spesialopplærte kostymesyere innen teater, opera, film, TV og media. For å ivareta og forbedre dagens faglige nivå, er det avgjørende at kostymesyeren får et solid utgangspunkt for videre kreativ utvikling.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i kostymesyerfaget 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 kostyme-syerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 






1.4	Kompetanse

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

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 kostymesyerfaget

Lærlingene skal

	kunne planlegge og gjennomføre en prosess fra idé til ferdig resultat innenfor gitte rammer

	kunne velge hensiktsmessige materialer, verktøy og utstyr i henhold til en kostymesyers ulike arbeidsoppgaver

	kunne tilvirke ulike produkter til forskjellige brukergrupper

	kunne bruke håndverksmessige og rasjonelle arbeidsmetoder, og kunne utnytte arbeidstiden godt

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet og ta initiativ til løsning av ulike problemer

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi på engelsk og norsk

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

	kunne samarbeide med andre og kunne akseptere og tolerere andres synspunkter og idéer

	kunne ta ansvar for egne arbeidsoppgaver og utføre disse på en selvstendig måte

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	vise kritisk vurderingsevne og kunne bedømme kvaliteten på eget arbeid

	kjenne fagets plassering i samfunnet

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne bidra til å utnytte fagets ressurser i lokalmiljø, arbeidsliv og kulturliv

	kjenne fagets historikk nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra til å ivareta kulturarven







2.2	Mønsterkonstruksjon og modellering


Mål 1
Lærlingene skal kunne konstruere grunnformer etter personlige mål til dame og herre, og kunne bruke formene til å utarbeide modeller. De skal kunne bruke sjablonger og grunnformer for barn til å utarbeide modeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta nødvendige mål, kunne bruke målskjemaer og forstå betydningen av ledighetsvidder for ulike plagg

1b	kunne konstruere grunnform til dame og herre og kunne bruke sjablonger for barn

1c	kunne utarbeide mønster til ulike typer moderne plagg som bluser, jakker, kjoler, skjørt, bukser og ytterplagg

1d	kunne utarbeide mønster til stilhistoriske plagg for dame, herre og barn

1e	kunne konstruere detaljer som spesielle lomme- og kragetyper, slag, volanger, hetter og lignende

1f	kunne utarbeide mønster til enkelt tilbehør som hodeplagg og sko

1g	kunne sette papir- og lerretmodeller på byste og kunne kontrollere linjene

1h	kunne utarbeide mønster til scenefigurer med spesiell kroppsfasong, f.eks. pukkelrygg, store mager og skjevheter

1i	kunne gjenskape drakter med tidsriktig snitt og passform, og undertøy på en måte som ivaretar epokens kroppsholdning, bevegelse og silhuett


Mål 2
Lærlingene skal kunne modellere ulike typer kostymer og kunne prøve ut forskjellige detaljer på byste. De skal kunne bruke byste til innprøving og kontroll av mønster og andre produkter og kunne foreta enkle draperinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne følge generelle regler for modellering og kunne få fram riktige linjer og proporsjoner

2b	kunne modellere fasonger fra ulike stilepoker ved direkte modellering på byste

2c	kunne bruke byste til innprøving og tilpassing av kostymer og utprøving av detaljer som ulike ermtyper, krager og draperte skjørtefasonger

2d	kunne utføre enkel drapering, kunne vurdere fallet i stoffet og kunne nyttegjøre seg dette i utforming av overdeler og skjørtfasonger 

2e	ha kjennskap til forskjellige typer utstoppingsteknikker og kunne lage f.eks. løsmager og overdimensjonerte kroppsdeler



2.3	Søm og materialforming


Mål 1
Lærlingene skal kunne formgi og planlegge sømarbeid fra idé til ferdig produkt på en kvalitetsmessig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne innprøve og tilpasse riktig balanse i plagget og god bevegelighet i bruk

1b	kunne utføre søm av fantasikostymer av figurer, dyr og skikkelser og ulike overdimen-sjonerte former etter designers idéer og tegninger i samarbeid med avd. leder, evt. kostymemaker

1c	kunne tilpasse plaggets funksjon i de forskjellige kostymekategorier, f.eks. forskjellen mellom opera og ballett i forhold til hvordan disse fungerer i bruk på scenen

1d	kunne bruke spesielle sømteknikker innen kostymesøm, f.eks. tu-tu-søm og tricot-søm

1e	kjenne til historiske sømmetoder som er brukt i bevaringsverdige kostymer

1f	kunne bruke riktige spiler i korsetter og undertøy, og i overdeler og skjørt

1g	kunne sy og stive forskjellige krager og snipper på gammeldags vis

1h	kunne velge og bruke riktig fôr og innleggstoffer for kostymer

1i	kunne lage eller sette inn forskjellige lukkemekanismer og kunne bruke sikringsmetoder som tåler ekstra stor belastning og har større fleksibilitet enn vanlige klær

1j	kunne vurdere eller bedømme plaggets helhetsinntrykk på avstand med tanke på virkningen på scenen og på lyssettingens innvirkning

1k	kunne utføre omsøm og reparasjoner ut fra krav til ressurssparing

Mål 2
Lærlingene skal kunne presse og forme plagg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge riktig temperatur og tid ut fra materialtype

2b	kunne forme ulike plagg og detaljer ved hjelp av pressing

2c	kunne bruke riktig teknikk ved fiksering


Mål 3
Lærlingene skal kunne lage tilbehør til kostymer og kunne skape et helhetsinntrykk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne følge grunnprinsippene for utforming av hatter og luer

3b	kunne utføre enkelt skomakerarbeid som dekorering av sko og søm av stoff- eller lærsko

3c	kunne utføre lær- og pelsarbeider på belter og vesker

3d	kunne bedømme tilbehørets betydning for antrekkets helhet i henhold til ulike stilepoker


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre og presentere arbeider med faglig kvalitet og kunne vurdere resultatet i henhold til gitte kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne kvalitetsvurdere egne og andres arbeider i henhold til gjeldende krav

4b	kunne utføre arbeidsoppgaver med god kvalitet innenfor stramme tidsrammer og under sterkt press før en premiere









2.4	Materialkunnskap og maskinlære


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til forskjellige tekstiler og andre materialer, og kunne vurdere hvordan disse skal brukes og behandles i ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	vite hvordan de vanligste tekstilene reagerer ved bearbeiding, bruk og renhold, f.eks. fargeekthet, lysekthet og krymping

1b	kunne utføre flekkfjerning, renhold og vedlikehold av kostymer

1c	kjenne til og kunne iverksette forebyggende tiltak mot miljøforurensning ved valg og bruk av materialer, arbeidsmetoder og utstyr


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om relevant presseutstyr og spesialmaskiner og kunne bruke utstyret på en faglig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne virkemåten til og kunne bruke pelsmaskin, skomakermaskin, hatteblokker, pressedukke, steamer, fargemaskiner og tilskjærermaskiner

2b	kunne vedlikeholde maskiner og foreta enkle justeringer

2c	kjenne og kunne følge forskrifter og regler og sikkerhetsbestemmelser for bruk av maskiner og utstyr

2d	kjenne til bestemmelsene for bruk av helsefarlige stoffer og kunne benytte aktuelt verneutstyr












2.5	Drakthistorie


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om de forskjellige stilepoker og kunne sømfagenes historiske bakgrunn, og kunne bruke ulike kilder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne hovedtrekkene i drakthistorie, både nasjonalt og internasjonalt

1b	ha kjennskap til ulike typer etniske drakter og folkedrakter

1c	ha kjennskap til undertøyets og korsetteringens betydning gjennom tidene

1d	kunne søke kilder og kunne skaffe seg kunnskaper om sømfagets historiske bakgrunn via museer, samlinger, utstillinger, litteratur, teater og film


Mål 2
Lærlingene skal kunne forstå engelsk faglitteratur og kunne kommunisere på engelsk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forstå en drakthistorisk tekst med de vanligste engelske faguttrykkene

2b	kunne føre en faglig samtale med utenlandske designere på engelsk



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	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner
1d	kjenne og etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1e	kunne bruke riktige arbeidsstillinger og innøve gode arbeidsvaner

1f	ha kjennskap til bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

1i	kunne behandle skuespillere, dansere og sangere på en tilfredsstillende måte under kostymeprøver


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 kontortekniske hjelpemidler




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 kostymesyerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Mønsterkonstruksjon og 				modellering
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

35%
Modul 2:	Søm og materialforming
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

30%
Modul 3:	Materialkunnskap og 				maskinlære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10%
Modul 4:	Drakthistorie
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

20%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

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.

