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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, andre 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, 27. september 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Parykkmakerfaget slik 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. 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 disse ansatt for hver ny produksjon. Dramaproduksjon i TV benytter seg også av maskør- og parykkmakere.

En maskør- og parykkmaker samarbeider med regissører, skuespillere, scenografer og lys-designere i en kreativ og kollektiv prosess. Gjennom dette bidrar man som håndverker med et selvstendig kunstnerisk og håndverksmessig uttrykk. Maskør- og parykkmakere utfører på denne måten sin del av en ferdig teaterforestilling eller filmproduksjon.

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

Parykkmakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1975. Faget er utvidet til også å omfatte maskøring under Reform 94.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for maskør- og parykkmakerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i maskør- og parykkmakerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev.
Yrkesbetegnelse:	maskør- og parykkmaker.
Fagbetegnelse: 	maskør- og parykkmakerfaget.

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 1. års oppl. i bedrift
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 1. års opplæring i bedrift for enkelte fag kan reduseres.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 2. års opplæring i bedrift for maskør- og
	parykkmakerfaget 

Lærlingene skal

	kunne bruke materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

	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 arbeide effektivt og tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgaven

	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 på tvers av faggrenser

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

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

	vise kreativitet i utøvelsen av arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne til arbeidsplassen, dens struktur og yrkesgrupper

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter




2.2	Formgiving


Mål 1
Lærlingene skal delta i hele forarbeidet av et teaterstykke og kunne planlegge en maskering 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese et manuskript for teater og kunne planlegge rollefiguren ut fra tekst, tid og rom

1b	kunne planlegge arbeidet i samarbeid med regissør, skuespillere, kostymedesigner, lysdesigner og scenograf

1c	kunne foreslå hvordan rollekarakter kan maskeres og kunne bruke sine kunstneriske og kreative evner i arbeidet

1d	kunne formgi en maske ut fra kunnskaper om form, farge og materialer

1e	kunne legge fram bilder og skisser av maskeforslag

1f	kunne bruke stil- og kunstbøker og bilder av ansikter, dyr og fantasifigurer som utgangspunkt og inspirasjon for arbeidet

1g	kunne bruke systemet for hårfargenummerering ved sminking og maskering

1h	kunne sette opp et sminkeskjema

1i	kunne forklare hvordan en farge reagerer i et lysfilter med en annen farge

1j	kunne planlegge verkstedstid i forhold til prøver og kost-mask



2.3	Parykklaging 


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke ulike metoder til å lage parykker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne blande hår i en hekle

1b	kunne velge rett hårlengde ut fra den tiltenkte frisyren

1c	kunne velge riktig hårkvalitet ut fra planlagt bruk av parykken

1d	kunne velge riktig hårfarge og lengde på håret ut fra hud, lys og planlagt effekt

1e	kunne velge en parykkstokk ut fra gitte hodemål 

1f	kunne lage en skjult underknyttet skill i tambureringsramme

1g	kunne tamburere en hvirvel

1h	kunne lage korthårig og langhårig parykk for damer og herrer

1i	kunne spenne en montur med termotyll

1j	kunne lage en parykk med sideskill med et naturlig fall

1k	kunne montere fjær

1l	kunne bakomtamburere et bånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage løse hårdeler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tre forskjellige typer tress

2b	kunne kordle en flette

2c	kunne lage en postisj

2d	kunne lage en tupé

2e	kunne lage krepp og kunne tulle og koke krøller










2.4	Frisering


Mål 1
Lærlingene skal kunne tilpasse frisyre til et bestemt bruksområde eller tidsepoke

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne frisere en parykk som er i bruk og holde kontinuitet i frisyren

1b	kunne stusse hår og holde kontinuitet i frisyren

1c	kunne klippe til parykker og løse hårdeler med ulike teknikker

1d	kunne barbere med høvel

1e	kunne legge og føne bølger

1f	kunne ondulere krøller, bølger o.l.

1g	kunne rulle opp hår på spoler etter "pivot point-metoden"

1h	kunne utføre ulike former for fletting og snurring

1i	kunne permanente løshår og avklippet hår med kaldpermanent

1j	kunne farge og bleke løshår og parykkdeler

1j	kunne bruke ergonomisk riktige arbeidsstillinger under arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne vedlikeholde en parykk eller en løs hårdel

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne rense tyllpanner ved bruk av riktig løsningsmiddel

2b	kunne vaske parykk i vann eller kjemikalier

2c	kunne forberede til skift og kunne skifte ut hele parykken eller deler av maskeringen under en forestilling




2.5	Maskering


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om ansiktet og hendenes anatomi

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne navnet på alle skallens deler

1b	kjenne til ansiktets anatomi og aldringsprosess

1c	kjenne til hendenes og armenes knokler og muskler og vite hvordan anatomien og utseendet endrer seg ved aldring


Mål 2
Lærlingene skal kunne vedlikeholde utstyr og rengjøre verktøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne rense pensler korrekt

2b	kunne rense et sminkeskrin

2c	kunne legge opp sminke og blande fargene på keramikkplate

2d	kunne vedlikeholde svamper

2e	kjenne til holdbarheten for sminke og kunne lagre sminkeprodukter riktig

2f	kunne rengjøre en airbrush


Mål 3
Lærlingene skal ha gode arbeidsrutiner og utføre arbeidet på en måte som hindrer skade på helse og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre maskeringsarbeidet på en hygienisk måte

3b	kunne utføre arbeidet i ergonomisk riktig arbeidsstilling

3c	kunne bruke en puddervippe som underlag og støtte for hånden
3d	ha kunnskaper om allergiske reaksjoner og allergifremkallende produkter og kunne rense ansiktet og annen hud som skal sminkes på en forsvarlig  måte

3e	kunne ta hensyn til modellen under et langvarig maskeringsarbeid

3f	kunne utføre nødvendig førstehjelp


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre teatermake-up og kunne påføre sminken i henhold til gitte regler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne legge en maske som er tilpasset person og rolle

4b	kunne bruke ulike typer av grunnsminke og påføre denne tynt og nøyaktig

4c	ha kunnskaper om de ulike puddertypers innhold og kunne benytte opak eller transparent virkning i arbeidet

4d	kunne farge øyenvipper og skape ulike uttrykk ved hjelp av farger

4e	kunne sjattere farger inn i hverandre

4f	kunne legge forhøyninger, fordypninger og skygger og kunne bruke form, farge og materialvirkning til å skape spesialeffekter

4g	kunne legge en aldringsmaske ved hjelp av sminke

4h	kunne gjøre hender eldre med sminke

4i	kunne stripple på farger

4j	kunne omforme øyne og lepper med sminke


Mål 5
Lærlingene skal kunne arbeide direkte på hud med tredimensjonale materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne bruke latex godkjent for hud til å legge aldringsmaske, sår o.l.

5b	kunne bruke en air brush

5c	kunne klistre på en løs del og kunne isolere kantene før videre maskering, uavhengig av hvilken sminke som skal brukes etterpå

5d	kunne bruke godkjent materiale til å fjerne løse deler fra huden og kunne sikre gjenbruk av delene 

5e	kunne bruke tredimensjonale materialer som bygges opp direkte på huden

5f	kunne forpreparere skumgummideler på en måte som gjør at de får hudens grunntone

5g	kunne sminke inn skumgummi med Retcinsminke og sprit

5h	kjenne til forskriftene for bruk av ulike materialer og fargestoffer og kunne bidra til å forhindre skade på helse og miljø



2.6	Tredimensjonalt modellarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne støpe og modellere ulike tredimensjonale løse deler til maskering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta avstøpning av helt hode med alginat og gipsbind

1b	kunne modellere anatomisk og nøyaktig med tynne overganger til hud

1c	kunne avlese formen i forhold til underskjær

1d	kunne lage en silikonform med gipsvegger

1e	kunne lage gipsnegativ av modellert form

1f	kunne blande skumgummi og bake i ovn

1g	kunne lage en løs del i latex

1h	kunne velge riktig hårdhetsgrad på gips

1i	kunne armere gips

1j	kjenne egenskapene til og kunne forklare forskjellen mellom skumgummi og skumplast

1k	kunne følge miljøforskrifter som gjelder for bruk av kjemikalier og materialer
2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie og utvikling

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

1c	kjenne og etterleve kravne i bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften og sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2b	kjenne de krav som stilles til arbeidstakerne i bedriften og kunne følge disse i arbeidet

2c	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2d	ha kjennskap til planer og tiltak for bedriftens interne arbeidsmiljø

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke hjelpemidler som telefon og telefaks





Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om enkel markedsføring og ha innsikt i økonomi og innkjøpsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne foreta fornuftig innkjøp til egen avdeling

3b	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget

3c	kjenne lover og regler for markedsføring og salg 

3d	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

3e	kjenne til hvordan kredittinstitusjoner fungerer







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 2. års opplæring i bedrift for maskør- og parykkmakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Formgiving
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:	Parykklaging
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

35%
Modul 3:	Frisering
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10%
Modul 4:	Maskering

Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

20%
Modul 5:	Tredimensjonalt 				modellarbeid
Kapittel 2.6
Mål 1.

15%
Modul 4:	Bedriftslære

Kapittel 2.7
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.

