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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 modulene for særløp, første års opplæring i bedrift for maskør- og parykkmakerfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 9. april 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Parykkhåndverket slik som vi kjenner det i dag, har sitt utspring fra Frankrike på 1600-tallet. Fra framstilling av enkle hårtilsetninger av ulike slag, gikk man over til å tilvirke hele parykker med helt nye metoder. Slik ble det nye håndverket formet. Dagens knytteteknikker og verktøy ligner på mange måter de som ble utviklet i parykkens storhetstid på 1600-tallet.

Maskering er et nytt element i opplæringen av parykkmakere. De fleste av vår tids kulturelle arenaer og visuelle medier, er arbeidsplasser for maskører og parykkmakere. De store teatrene har som regel fast ansatte maskører og parykkmakere og i filmmiljøene blir de ansatt for hver ny produksjon. Dramaproduksjon i TV benytter seg også av maskør- og parykkmakere.

Som parykkmaker er man en del av en kreativ og kollektiv prosess. I samarbeid med regissører, skuespillere, scenografer og lysdesignere skal parykkmakeren bidra med et selvstendig kunstner-isk og håndverksmessig uttrykk. På denne måten utfører de sin del av en ferdig teaterforestilling eller filmproduksjon.

Kreativitet, evne til samarbeid, nøyaktighet og fleksibilitet er viktige personlige egenskaper i dette spennende yrket.

Maskør- og parykkmakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1975.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i maskør- og parykkmakerfaget må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgivingsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for maskør- og parykkmakerfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltidsopplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for maskør- og parykkmakerfaget 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir time-tallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunn-laget 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 all-menne 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 verdiskapingsdel.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i maskør- og parykkmakerfaget, må det avlegges svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

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. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, 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 maskør- og 
	parykkmakerfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres

	ha kunnskaper om maskørens og parykkmakerens rolle og arbeidsoppgaver i den totale arbeidsprosessen

	kunne presentere skisser og formmessige ideer

	kunne benytte relevant litteratur i faget

	kunne arbeide metodisk og nøyaktig

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

	kunne utføre arbeidet på en hygienisk forsvarlig måte

	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 følge lover og forskrifter

	kjenne fagets betydning nasjonalt og internasjonalt

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	vise kreativitet og ta ansvar for egen læring

	kjenne til arbeidsplassen, dens struktur og yrkesgrupper





2.2	Arbeidsprosess


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne forstå sin rolle i produksjons- og arbeidsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese og analysere manus ut fra arbeidsoppgaver i produksjonen

1b	ha kjennskap til og kunne forklare hvordan en leseprøve fungerer

1c	kjenne sin funksjon i forhold til samarbeid med regissør, scenograf, skuespillere og lysdesignere

1d	kunne planlegge arbeidet innenfor gitte tidsrammer blant annet under produksjon, prøvesminking, "Kost og Mask" og fotografering

1e	ha kunnskaper om hvordan parykkmakerens produkter fungerer under prøver og kunne finne konstruktive løsninger

1f	ha kunnskaper om hvordan foto og sminkeskjema fungerer som dokumentasjon

1g	kunne yte yrkesmessig og personlig service i tråd med de etiske normer som gjelder for faget og yrkesrollen



2.3	Parykktilvirking


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om materialer og arbeidsredskaper og kjenne deres bruksområde ved tilvirkning av parykker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive en hekle, og dens funksjon

1b	kunne beskrive en karde, og dens funksjon

1c	kunne beskrive en tressramme, og dens funksjon

1d	kunne beskrive en kordelmaskin og kunne forklare hvordan den brukes

1e	kunne beskrive en tambureringsramme, og dens funksjon

1f	kunne navngi ulike onduleringstenger og kunne forklare hvordan de brukes

1g	kjenne bruksområdet for monteringsbånd, hullbånd og kordelbånd

1h	kunne beskrive ulike tyllsorter, tylloider og silkegas, kjenne deres bruksområder og kunne forklare hvilke metoder materialene spennes med

1i	kunne beskrive og klassifisere ulike hårtyper som menneskehår, dyrehår og kunsthår

1j	ha kunnskaper om plantefiber som brukes i Maskør- og parykkmakerfaget

1k	ha kunnskaper om og kunne bruke og bevare trestokker i arbeidssammenheng


Mål 2
Lærlingene skal ha grunnleggende ferdigheter i parykklaging og kunne foreta enkle reparasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne hekle hår

2b	kunne legge hår rettvendt i karde og kunne forklare følgene av feilvendt hår

2c	kunne ombinde hår

2d	kunne tamburere med god teknikk og presisjon

2e	kunne bruke ergonomisk riktig arbeidsstilling og kunne arbeide i et forsvarlig tempo

2e	kunne klippe rotender og forklare framgangsmåten

2f	kunne lage bart, skjegg og kinnskjegg

2g	kunne rulle opp hår under en parykk og kunne forklare hensikten med dette

2h	kunne ta hodemål og kunne bruke riktig terminologi for dette

2i	kunne lage en damemontur og herremontur med bånd, tylloid og filetnett

2j	ha kunnskaper om skallens oppbygning

2k	kunne avprøve en montur og tegne inn pannen på denne

2l	kunne lage en mal av hårlinjen og overføre denne til en parykkstokk

2m	kunne spenne en tyllpanne

2n	kunne konstruere og montere fjær og kunne beskrive deres funksjon

2o	kunne montere en tressramme og kunne tresse

2p	kunne kordle en flette

2q	kunne bytte panne på en gammel parykk

2r	kunne reparere gamle parykker



2.4	Frisering


Mål 1
Lærlingene skal kunne utvikle stilfølelse gjennom kunnskaper om kunst- og kulturhistorie og arbeid med hår

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne det internasjonale nummersystemet for navn på hårfarger

1b	kunne tegne et menneskehår og navngi de ulike delene

1c	kjenne til aktuelle kjemikalier som brukes ved rensing av løse hårdeler

1d	kunne følge miljøforskrifter som gjelder for bruk av kjemikalier

1e	kunne beskrive prosessene som skjer med håret ved farging, bleking og permanent

1f	kunne finne fram til faglitteratur på egen hånd

1g	kjenne til tidsepoker og deres spesielle trekk innen europeisk kunst- og kulturhistorie


Mål 2
Lærlingene skal ha basiskunnskaper om frisering, kunne utføre frisering og kunne følge daglige arbeidsrutiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne klippe hele lengder

2b	kunne utføre grunnleggende dameklipp og herreklipp

2c	kunne spenne opp en parykk på en trestokk med stift og band for frisering

2d	kunne vaske tyllpanner, bart og skjegg i egnede kjemikalier

2e	kunne vaske og rulle en parykk på en slik måte at stokk og parykk bevares

2f	kunne frisere barter på tøystokk

2g	kunne bruke ulike vokstyper ved frisering

2h	kunne demontere og frisere opp igjen en ferdig frisyre

2i	kunne håndtere en onduleringstang

2j	kunne frisere opp tre stilhistorisk ulike frisyrer

2k	kunne beskrive ulike hårnåltyper og hvordan de brukes

2l	kunne tilrettelegge for og delta i faste rutiner under forberedelse av en forestilling



2.5	Maskering


Mål 1
Lærlingene skal ha grunnleggende kunnskaper om materialer brukt til maskering og ha stil-historiske kunnskaper om maskelegging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til bruken av ulike limtyper og deres avfjerningsmidler

1b	ha kunnskaper om bruk av riktig lys ved valg av farger

1c	kjenne til de mest brukte materialer og produkter innen maskelegging

1d	ha kunnskaper om og kunne følge hygieniske regler ved maskelegging

1e	ha kjennskap til allergiske reaksjoner

1f	kunne bruke riktig arbeidsstilling i arbeidet

1g	kjenne til trender og mote innen sminkebruk for herrer og damer

1h	kjenne til samtidsuttrykk innen kunst og mote

1i	kunne bruke fargesirkelen


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke enkle maskeleggingsteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne rulle hår under bånd og strømpe

2b	kunne sette på parykker

2c	kunne sette på skjegg, barter og kinnskjegg

2d	kunne legge enkle maskeringer

2e	kunne overta enkle forarbeidede maskeringer. 

2f	kunne sette på løse øyevipper


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre tredimensjonal maskering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne ta en avstøpning med alginat og gipsbind av et ansikt

3b	kunne lage en positiv gipsform

3c	kunne modellere opp en form og kunne lage en løs maske ved hjelp av ulike materialer






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 og ved en eventuell eksamen. 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


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift maskør- og parykkmakerfaget

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift maskør- og parykkmakerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Arbeidsprosess

Kapittel 2.2
Mål 1.

10%
Modul 2:	Parykklaging og 				arbeidsredskap
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

40%
Modul 3:	Frisering og arbeidsrutiner
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

25%
Modul 4:	Maskering
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

25%
Til sammen

100%




Vedlegg 2



Vurdering i 1. års opplæring i bedrift maskør- og parykkmakerfaget, 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 den enkelte læreplan.

Svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




Retningslinjer for gjennomføringen av svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

