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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 seilmakerfaget.


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, 15. februar 1996.
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Kapittel 1:	Generell Informasjon


1.1	Innledning

De første historiske nedskrivinger av fartøyer med seil finner vi i Egypt, og på tegninger datert til år 4-5000 f.Kr. vises båter med seil. Fra rundt år 1000 e.Kr. var den skandinaviske kultur bygget rundt sjøfartsvirksomheten. Velseilende vikingskip trafikkerte Atlanterhavet i det harde farvannet mellom Norge, Island, Grønland og "Vinland". I løpet av det 14. århundre hadde flere av de europeiske statene bygget opp skipsflåter med tanke på handel og krigføring. Skipene var store og trengte mange seil, og de måtte være stadig raskere for å kunne forsvare seg, eller komme først fram med varer. I Norge ble seilmakeren for alvor først etterspurt på 1800- tallet, med opp-blomstringen av en norsk handelsflåte. Før den tid viser historien at folk ofte lagde egne seil til sine små fartøyer. Århundreskiftet brakte overgangen fra de kommersielle fartøyene til en lystbåtflåte.

Både konstruksjon og stil av seilmaterialer har endret seg drastisk siden de første seil og fram til i dag. Etter at vi fikk Bermudariggen, som er mest brukt i dag, har utviklingen i stor grad vært konsentrert om materialer. Før 2. verdenskrig var det kun bomullseil som var vanlig. Dacron eller Terylene, er betegnelser på polyesterduk som revolusjonerte seilmakerfaget. Dette materialet ble tilgjengelig på 50-tallet, og ble hovedsakelig produsert i USA og England.

Disse duktypene, sammen med en forbedret økonomi, gjorde at det ble en økende interesse for regattaseiling i 60- og 70-årene. I dag produseres også seil ved hjelp av avanserte datasystemer og ofte i eksotiske materialer som Kevlar, Mylar og Spectra.

Seilmakerfaget setter store krav til formsans og nøyaktighet, god kjennskap til råstoffer og behandling av disse. Seilmakeren må kunne vurdere kundens behov og rettlede kunden i valg av seil. Seilmakeren må kunne lage seil som gir maksimalt utbytte for brukeren. Seilene må passe til båtens rigg og design, slik at helhetsinntrykket blir godt. Seilmakeren lager også målsydde trekk, presenninger og kalesjer.

Seilmakerfaget er et interessant og kreativt basert håndverksfag. Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1975.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i seilmakerfaget 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 seilmaker-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingene avlegge svenneprøve i seilmakerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	seilmaker.
Fagbetegnelse: 	seilmakerfaget.

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 seilmakerfaget

Lærlingene skal

	kunne lage seil tilpasset båtens design og bruk

	ha kunnskaper om forskjellige materialer og framgangsmåten for hvordan disse skal brukes

	ha håndverksmessige ferdigheter i skjæring, sying, taping, liking, spleising, hullsying

	ha kunnskaper om rigg og rigging

	ha kunnskaper om produksjon av materialer, wire, tau og rigg

	ha kunnskaper om søm og sømtyper

	kunne utarbeide arbeidstegninger og beregne materialforbruk

	foreta ferdigstilling, finish og kalkulering av arbeidet

	kunne bruke informasjonsteknologi i faget

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

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å samarbeide med andre på tvers av faggrenser

	kjenne til lover og regler som regulere bransjen

	kjenne til bedriftens kvalitetsstyring med hensyn til nasjonale og internasjonale bestemmelser

	ha kunnskaper om markedsføring og kunne følge bedriftens rutiner for dette

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	være orientert om bransjens oppgaver og følge med i utviklingen





2.2	Søm og materialformgivning


Mål 1
Lærlingene skal kunne designe og framstille alle typer seil

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne måle rigg og båt

1b	kunne designe seil manuelt og data-assistert

1c	kunne velge hensiktsmessige materialer og utstyr til framstillingen

1d	kunne produsere seil og utføre nødvendig håndarbeid

1e	kunne montere seil på båten

1f	kunne veilede om trim og tilpassing av seil

1g	kunne utføre nødvendige justeringer

1h	kunne forme seil slik at de fungerer best mulig aerodynamisk

1i	kunne ha kjennskap til styrkeberegning av seil


Mål 2
Lærlingene skal beherske tradisjonelle seilsømsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne håndlike seil

2b	kunne avslutte håndliking med stjert

2c	kunne sy detaljer for hånd

2d	kunne lage tauringer til innfesting av løyert

2e	kunne spleise løyert og kunne montere denne i seil

2f	kunne sy inn messingringer for hånd




Mål 3
Lærlingene skal kunne framstille fasongsydde trekk og presenninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne formgi fasongsydde trekk og presenninger ved hjelp av måltagning eller bruk av mal

3b	kunne velge hensiktsmessige materialer

3c	kunne foreslå løsning for kunde

3d	kunne framstille trekk

3e	kunne montere og tilpasse trekket

3f	kunne foreta nødvendige justeringer av trekk og presenninger

3g	ha kjennskap til styrkeberegning av ulike typer trekk og presenninger


Mål 4
Lærlingene skal kunne reparere ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne vurdere skade på seil, trekk og presenninger

4b	kunne velge framgangsmåte for reparasjon

4c	kunne utføre reparasjon med nødvendige maskiner


Mål 5
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike materialer og kunne velge hensiktsmessige materialer i forhold til produkt og bruksområde

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	ha kjennskap til de viktigste materialene og produsentene av disse

5b	kunne velge ut hensiktsmessig materiale i forhold til pris og kapasitet

5c	kunne velge ut materialer som står i forhold til anvendt design

5d	ha kjennskap til "Spec-Diagrammer" og kunne utnytte disse

5e	ha kunnskaper om egenskapene til aktuelle materialer brukt i vanlige seil

5f	ha kunnskaper om egenskapene til nye materialer brukt i nye seil


Mål 6
Lærlingene skal ha grunnleggende kunnskaper om aerodynamikk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	vite hvordan vinden skaper over- og undertrykk i seilene og hvordan dette påvirker en båt

6b	vite hvordan forandring av seilenes fasong endrer aerodynamikken

6c	kjenne til samspillet mellom ulike seil



2.3	Verktøykunnskap


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til symaskiners bruksområde og kunne bruke disse på en hensiktsmessig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne rense og vedlikeholde symaskiner

1b	kunne justere symaskiner slik at den kan sy forskjellige materialer med forskjellig tråd

1c	kunne bruke de forskjellige sømtypene maskinen er konstruert for

1d	kunne vurdere hvilke maskiner som skal brukes til forskjellige materialer


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til og kunne bruke håndverktøy innen tradisjonelt og moderne seilmakerarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke, slipe og vedlikeholde sakser

2b	kunne bruke merlspiker og pren
2c	kunne bruke en seilhanske

2d	kunne bruke hydraulisk og mekanisk presse og kunne vedlikeholde slike presser

2e	kunne bruke nagle- og maljeverktøy

2f	kjenne til eldre verktøy


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke plotter eller plotte- og skjæremaskin til tegning og utskjæring av seil og andre produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke datastyrte maskiner og redskaper

3b	kunne vedlikeholde og rense redskap

3c	kunne justere redskap til uttegning og -skjæring av forskjellige materialer


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til sveisemaskinens virkeområde og bruke den hensiktsmessig

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne vedlikeholde og rense en sveisemaskin

4b	ha kjennskap til sveisemaskinens oppbygning

4c	kunne sveise og regulere varme og press for sveising av forskjellige materialer til seil og andre produkter

4d	kjenne sikkerhetsrutiner for sveising og kunne følge rutinene i arbeidet












2.4	Rigging


Mål 1
Lærlingene skal kunne spleise tauverk, kunne skjøte tau og wire og kunne talurittpresse wire

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne spleise et øye på flettet og treslått tauverk

1b	kunne lage ende- og langspleis på treslått tauverk

1c	kunne spleise en skjøt mellom wire og tauverk

1d	kunne bruke en talurittpresse


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om stående og løpende rigg og kjenne til aktuelt dekksutstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	ha kunnskaper om oppbygningen av og egenskapene til en båts rundholter

2b	ha kunnskaper om stående rigg

2c	kunne dimensjonere og måle opp løpende rigg

2d	kjenne til ulike typer dekksutstyr og kunne plassere dette

2e	kjenne til rullesystemer for storseil og forseil, og hvordan disse monteres


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om trimming av rigg og vite hvordan trimmingen påvirker seilenes fasong

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	vite hvordan en mast settes opp og spennes opp til grunntrim

3b	vite hvordan mastens krumning og stagenes sagg påvirker seilenes fasong


2.5	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	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og eventuelt 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 hvilke rettigheter og plikter arbeids-taker 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	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.






Mål 3
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet og ha kjennskap til internkontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til lover og forskrifter for å kunne vurdere sikkerhets-, miljø- og/eller helsefare arbeidet kan medføre

3b	kunne iverksette nødvendige tiltak for å unngå ulykker, helseskade og skader på miljø

3c	kunne forklare hvilket ansvar den enkelte har for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

3d	ha kjennskap til prinsippene for internkontroll i bedriften og kunne følge disse i arbeidet


Mål 4
Lærlingene skal kunne følge aktuelt lovverk ved kjøp og salg og kunne behandle kunder korrekt. Lærlingene skal kjenne til vareekspedering og dekorasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha kunnskaper om kjøpslov og angrefrister

4b	kjenne til ulike betalingsformer og kunne utføre aktuelle databaserte betalingsrutiner

4c	kunne behandle kunden på en fagmessig korrekt måte

4d	kunne formidle produktkunnskap til kunden

4e	kunne foreta måltagning og innprøving

4f	kunne motta og selge reparasjoner

4g	kunne foreta forhåndskalkyler på reparasjoner

4h	kunne informere kunden om reparasjonens lønnsomhet

4i	kjenne til hvordan klager/reklamasjoner skal håndteres 

4j	kjenne til utstillingsteknikker





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 seilmakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Søm og materialformgiving

Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

70%
Modul 2:	Verktøykunnskap

Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%
Modul 3:	Rigging

Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 4:	Bedriftslære

Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%
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.

