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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 pottemakerfaget.


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, 5. august 1998.
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10
Kapittel 1:	Generell Informasjon


1.1	Innledning

Pottemakerfaget er et av verdens eldste håndverk. I Lilleasia er det funnet brente leirformer fra ca 6500 år f. Kr som er den tidligste keramikken vi kjenner. I Mesopotamia ble pottemakerhjulet og den første glaserte keramikken utviklet mellom 4-3000 år f. Kr. Glasurene ble laget på basis av soda og bly og brent i lukkede vedovner med temperaturer på 8-900 °C. Keramikken kunne fra nå av lages i stort antall. Serieprodusert keramikk antas og være den eldste kjente industri.

I Kina ble det utviklet vakre aske, leire - og feltspatglasurer på steingods og brent i store vedovner med temperaturer på over 1200 °C, ca 500 f. Kr. Dette dannet grunnlaget for utvikling og fremstilling av porselen. I vårt land har pottemakerfaget lange tradisjoner og spenner fra tradisjonelle arbeidsmetoder til nye og eksperimentelle prosesser og teknikker.

Pottemakerens arbeidsområde omfatter formgiving, dekorering, modellering, dreiing, støping, glasering og brenning. Faget krever kjennskap til materialer, redskaper, fremstillingsmetoder og produktutviklingsprosesser foruten innsikt i salg, markedsføring og næringsvirksomhet. Dette forutsetter gode teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innen både teknologi, kunst og handel. 

Pottemakere driver egen næringsvirksomhet i samarbeid med andre pottemakere eller i samarbeid med utøvere i andre håndverksfag eller andre bransjer. Pottemakeren arbeider innenfor brukskunst, husflid og turistnæring. Flere pottemakere driver omfattende næringsvirksomhet med ansatte.
Faget har både kulturell, sosiale og økonomisk betydning. Som selvstendig næringsvirksomhet eller som tilleggsnæring kan faget være med å styrke sysselsetting, bosettingsmønster, kulturell utvikling og nasjonal identitet.

Pottemakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 05.08.97.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i pottemakerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I i harde og plastiske materialer eller tilsvarende. Det vises til forskrifter om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt et års heltidsopplæring. Opplæring i bedrift for faget pottemaker skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt lærertid kan lærlingen avlegge svennebrev i pottemakerfaget. 
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev.
Yrkesbetegnelse: pottemaker.
Fagbetegnelse: pottemakerfaget.

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 kunnskap tilsvarende et bestemt nivå i de felles almenne fagene 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs II på alle studieretninger gir delkompetanse 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 grunnkur og VK1
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 lærerplanene 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 pottemakerfaget

Lærlingene skal

·	kunne planlegge, formgi og produsere keramikk fra idé til ferdig produkt

	kunne bruke og ivareta enkelt vedlikeholde maskiner og utstyr

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

	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise god orden under utførelse av arbeidet

	kunne utnytte materialer og ressurser økonomisk

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

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

	kunne arbeide tverrfaglig

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	ha kunnskaper om markedsføring og kunne yte god service overfor kunder

	kunne ta ansvar for egen læring

·	ha kunnskaper om folkekunst, med vekt på keramikkens historie og utvikling i ulike land

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav


2.2	Formgiving og design


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge, formgi og produsere egne keramiske produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne visualisere ideer gjennom skisser

1b	kunne illudere keramiske formers karakter og tekstur ved hjelp av tegning 

1c	kunne utvikle produkter på grunnlag av estetiske, etiske, økonomiske og funksjonelle kriterier

1d	kunne utvikle nye keramiske produkter ut fra det stedegne, tradisjonelle og nasjonale

1e	kunne planlegge ulike produkter ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi og aktuelle programvare

1f	kunne lage arbeidstegninger og snittegninger ved hjelp av forskjellige tegneprinsipper, som skissering, perspektiv - og konstruksjonstegning i ulike målestokker

1g	kunne fremme muntlig og skriftlige forslag til produktløsninger


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne anvende forskjellige metoder, prosesser og redskaper til å utvikle keramiske produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lage prototyper og modeller og kunne dreie, støpe, prege - og presse former ut fra gitte problemstillinger

2b	kunne lage keramiske produkter ut fra krav til funksjon og materialkvalitet

2c	kunne lage keramiske produkter ut fra økonomiske og økologiske krav

2d	kjenne til og kunne bruke ulike metoder og prosesser for overflatebehandling

2e	kunne presentere og vurdere løsningsforslag og ferdige produkter



2.3	Materialer og utstyr


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om egenskapene til råstoffer og hjelpestoffer som brukes i produksjonen og kjenne deres innvirkning på det ferdige produktet 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal 

1a	kjenne oppbygningen av og egenskapene til de keramiske materialene

1b	kunne gjøre rede for materialenes muligheter og begrensninger ved ulike produksjonsmetoder

1c	kunne forklare hvordan variasjon i råstoffsammensetning, mengde av tilsatsstoffer, 	trykk, temperatur, fuktighet og nøyaktighetskrav virker inn på halvfabrikata og ferdige produkter

1d	ha kunnskaper om prosesser og materialer som ikke skader helse og miljø

1e	kjenne til materialenes formbarhet og bearbeidingsevne

1f	kjenne materialenes deformeringsevne

1g	kunne bruke aktuell fagterminologi knyttet til materialene

1h	kjenne de ulike keramiske stoffers betydning og reaksjon i leire og glasurer under forskjellige brenningsbetingelser


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne lage ulike typer glasurer. De skal kjenne til hva de består av, hvordan de virker, fremstilles, anvendes og justeres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om tradisjonelle europeiske pottemaker-glasurer, hva de består av, hvordan de virker og anvendes

2b	ha kunnskaper om tradisjonelle orientalske aske-, leire- og feltspatglasurer, hva de består av, hvordan de virker og anvendes

2c	kunne lage grunnglasurer på basis de mest benyttede grunnstoffene


2d	ha kunnskaper om kvarts og aluminium og hvilken betydning de har i glasuren

2e	kjenne til ulike metalloksider og hvordan de anvendes, hvilke farger de gir, og hvordan de innvirker på gods og glasur i ulike temperaturer og atmosfærer

2f	kjenne til klorider og asetater og hvordan de innvirker på gods og glasur i ulike temperaturer, atmosfærer og brenningsteknikker

2g	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike glaseringsmetoder, med vekt på dyppe, male og sprøyteteknikk


Mål 3
Lærlingene skal kunne ivareta egen og andres helse og sikkerhet og det ytre og indre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha medansvar for hverandre og være med og skape, samarbeid, trygghet, trivsel og glede på arbeidsplassen

3b	ha kjennskap til lover og foreskrifter som gjelder for helse, miljø og sikkerhet og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

3c	kjenne til interne beredskapsplaner og kontrollsystem for brann, gift, gass, støv- og eksplosjonsfare

3d	kjenne hvordan ulike keramiske råstoffer virker på helse og miljø under lagring og produksjon og hvordan lagring og produksjon kan utføres på en trygg måte

3e	kjenne til merking av de kjemiske stoffer og kunne anvende stoffkartotek

3f	kunne bruke aktuelt verneutsyr og kunne registrere og rapportere avik og uhell

3g	kunne gi førstehjelp


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til ulike ovnstyper og deres bruksområder. De skal kunne justere ovnene og foreta enkelt vedlikehold av dem

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha kunnskaper om elektriske keramikkovner og kunne foreta enkel justering av disse


4b	kjenne til ved-, olje- og gassfyrte ovner og kunne vedlikeholde disse

4c	kjenne til rakuovner og hvordan de bygges



2.4	Produksjon


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskap om og ferdighet i ulike elte- og dreieteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke tradisjonelle europeiske og orientalske eltemetoder

1b	kunne bruke eltemaskin

1c	ha kunnskaper om grunnleggende dreiegrep og kunne frihåndsdreie plane, enkeltkrumme og dobbeltkrumme former

1d	kunne dreie med inndreiingsutstyr

1e	ha kjennskap til hvordan inndreiingsformer utvikles og lages

1f	kunne dreie former etter mål

1g	kunne beregne tørre -og brenningssvinn

1h	kunne dreie og tilpasse hovedformer og delformer

1i	kunne bedømme tidspunkt for avdreining og beherske avdreiningsteknikk

1j	kunne dreie ulike typer leire i forskjellige størrelse


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke forskjellige tradisjonelle og eksperimentelle modelleringsteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke ulike metoder til å banke, strekke, prege, presse, trykke, vri, dele, og fuge leiren


2b	kunne benytte enklere former for addisjon, subtraksjon, divisjon og ekspansjon av leiren som modelleringsmetoder

2c	kunne modellere i ulike type former

2d	ha kjennskap til hvordan modelleringsformer utvikles og lages

2e	kunne bruke ekstruder i formingsprosessen


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskap om ulike støpeteknikker og kunne støpe forskjellige gjenstander i tradisjonelle og eksperimentelle teknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til hvordan støpeformer utvikles, fremstilles og brukes

3b	ha kunnskaper om støpemasse, hva den består av og hvordan den fremstilles og anvendes

3c	kunne fylle og tappe støpemasse

3d	kunne klargjøre, sette sammen og låse av støpeformer

3e	kunne rengjøre, tørke og lagre støpeformer

3f	kunne avforme, tørre, pusse og klargjøre gjenstander for glasering

3g	kunne kvalitetskontrollere støpemassen og det ferdige produkt

3h	ha kunnskaper om gipsens kjemiske og fysiske egenskaper

3i	kunne utføre garnering og retouchering av gjenstander


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike tørkingsprosesser og kunne kontrollere produktene i henhold til ønsket resultat

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for tørkeprosessen

4b	kunne sette inn rett tørkekurve for aktuelt produkt


4c	kunne styre og korrigere temperatur- og fuktighetskurve etter tørkeresultat


Mål 5
Lærlingene skal kunne klargjøre gods for glasering eller engobering og kunne tilvirke og kontrollere glasur eller engobe ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne utbedre og klargjøre godset ved å pusse, rengjøre, merke og børste det

5b	kunne velge riktige materialer og teknikker ved glasering eller engobering av keramiske produkter

5c	kunne fylle glasur på mølle for glasur eller engobemølling og kunne kjøre mølla til angitt tid

5d	kunne kontrollere og justere densitet og konsistens på glasur eller engobe


Mål 6
Lærlingene skal kunne forenkle, stilisere, abstrahere og utvikle dekor med rot i naturen, kulturen og på bakgrunn av egen fantasi

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne forklare og utnytte forholdet mellom dekor, form, farge, tekstur og funksjon i framstilling av produkter

6b	ha kunnskap om og kunne utvikle dekor utfra det stedegne

6c	kunne utvikle dekor med rot i norsk tradisjon

6d	kunne utvikle dekor med rot i tradisjonelle orientalske dekorteknikker

6e	kunne anvende redskaper og teknikker som pensel, stempel, blokktrykk, silketrykk, risseteknikk, laminasjon og reserveringsteknikk som dekormetoder

6f	kjenne til eksperimentelle dekoreringsteknikker

6g	kunne utvikle og anvende egene mønster og dekoreringsfarger

6h	kunne bruke punkt, linje, og flate i utforming av dekor



Mål 7
Lærlingene skal kunne bruke ulike ovnstyper og forskjellige brenningsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne bruke elektriske keramikkovner

7b	kunne bruke ved-, olje- og gassfyrte keramikkovner og brenne produkter ved oksyderende og reduserende atmosfære

7c	kunne forklare fordeler, ulemper og faremoment ved bruk av de ulike ovnstyper og brenningsmetoder

7d	kunne bruke nyere og eksperimentelle brenningsmetoder

7e	kunne sette og tømme en keramikkovn

7f	kunne utnytte atmosfære og temperaturer i henhold til ønsket sluttresultat på gods og glasurer


Mål 8
Lærlingene skal kunne kvalitetssikre produkter og kunne sortere, kontrollere, pakke og etterbehandle gods

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

8a	kjenne til kravene i bedriftens kvalitetssikringssystem og kunne begrunne de kvalitetskravene bedriften setter til produktene

8b	kunne registrere, sortere og lagerstyre ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi eller andre systemer som bedriften benytter

8c	kunne kvalitetskontrollere, identifisere og justere materialfeil

8d	kunne registrere kontrollresultater etter gjeldende rutiner

8e	kunne sortere ferdig brent gods etter gitte rutiner

8f	kunne utføre nødvendig etterarbeid på sortert gods 

8g	kunne utbedre og klargjøre gods for ombrann 

8h	kunne pakke gods og produkter for lagring og forsendelse


2.5	Bedriftslære med etablererkunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskap om markedsføring og oppretting av egen virksomhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne lån, stipend og andre aktuelle støtteordninger for å kunne opprette eget verksted

1b	kjenne relevante prosedyrer for å kunne etablere sin egen virksomhet

1c	kjenne til metoder for innhenting og analyse av markedsdata og kunne anvende data i næringsvirksomhet

1d	ha kunnskap om aktuelle veiledingstjenester, fag -og støtteorganisasjoner innenfor næringsutvikling som det er naturlig og samarbeide med

1e	ha kunnskap om og kunne ta kontakt med markeds -og salgskanaler

1f	kjenne informasjonskilder som brukes ved produktutvikling, produksjon og salg av produkter

1g	kunne formidle muntlig, skriftlig og visuelt produktkunnskap til kunder ved salg av varer og tjenester

1h	kunne anvende relevant fagterminologi og formidle fagstoff skriftlig og muntlig


Mål 2
Lærlingene skal kunne beregne produksjonskostnader og følge gjeldene lover og forskrifter for salg og markedsføring

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forhåndskalkulere pris på et produkt

2b	kunne vurdere egen bedrift ut fra krav til effektivitet og økonomisk lønnsomhet

2c	kjenne lover og forskrifter for helse miljø og sikkerhet og kunne arbeide i samsvar med disse

2d	kunne følge gjeldene lover og forskrifter om produksjon og merking av produkter


2e	kjenne lover og forskrifter som gjelder for markedsføring, kjøp og salg

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

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

2h	kjenne bedriftens tillitsvalgsordning og hvordan den 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 lærerplanen 

Vurdering 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 lærerplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapittel danner utgangspunkt for vurderingen.

·	Det er lærlingenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål

·	Vurdering av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i lærerplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper vurdering:

Vurdering underveis.
Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og bedriften 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 lærerplanen.
For og legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok.

Avsluttende vurdering kommer til utrykk gjennom svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskriftene og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve. 

Vedlegg 1


Moduler for opplæring i bedrift i pottemakerfaget

Moduler
Innhold

Prosentvis del
av den totale opplæringen
Modul 1:	Formgiving og design
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

30%
Modul 2:	Materialer og utstyr
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 3:	Produksjon
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

45%
Modul 4:	Bedriftslære med 			etablererkunnskap
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

5%
Tilsammen

100%


Det er verkstedets ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretisk kunnskap bør skje i størst mulig grad i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor verkstedet selv vurderer at det ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må verkstedet sørge for at lærlingen får denne opplæringen på en annen måte.

For å sikre lærlingene en opplæring som best mulig dekker alle modulene, er det derfor nødvendig at opplæringen er lagt i ringer bestående av flere verksted.

