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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 skomakerfaget.


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, 20. mars 1996.
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9
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skomakerfaget er et av de eldste håndverksfagene i Norge. En vet lite om dets yrkesmessige og faglige forhold fra tidligere tider, men allerede på slutten av 1200-årene var skomakerne godt organisert. I hanseatertiden ble skomakerne rekruttert hovedsaklig blant tyske svenner. Fra begynnelsen av 1300-tallet til 1559 var alle skomakerne i Bergen tyskere. Etter Laugenes opp-hør i 1870 ble det etter hvert dannet faglige skomakerforeninger i byene, og i 1908 ble Norges Skomakermesterforbund stiftet.

Det er fremdeles en del skofabrikker igjen i landet hvor det lages forskjellige typer sko, boots og støvler.
En del spesielt skotøy blir også framstilt av skomakere på en håndverksmessig måte og nye håndverksbedrifter har etablert seg rundt om i landet.

Import av skotøy fra utlandet har ført til at skomakerne i større grad har erstattet det tidligere "nyarbeidet" med reparasjonsarbeider.
Skomakere i dag reparerer og vedlikeholder alle typer fottøy. De halvsåler, hælflikker, bygger opp nye hæler, foretar enkle ortopediske justeringer, syr overlær for hånd og med maskin og reparerer vesker, kofferter o.l. En annen viktig oppgave for skomakerne er å gi informasjon og veiledning i bruk og vedlikehold av fottøy.

Skomaker faget stiller krav til formsans, kreativitet, fargesans, motekunnskaper, god praktisk og teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet.

I de senere årene er det utviklet moderne, praktisk, teknisk og maskinelt utstyr som har bidratt til rasjonelle arbeidsmetoder og god lønnsomhet i faget.

Skomakerfaget ble lagr inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1953.

Arbeidssteder etter fullført opplæring kan være håndverksbedrifter, skotøyindustrien, skotøy-handel eller eget verksted. Andre relevante arbeidsplasser kan være innen teater, film, TV, design og produktutvikling, eller på skoler.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for skomakerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 






1.3	Kompetanse

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

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 allmennefaglige 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 skomakerfaget 

Lærlingene skal

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

	kunne lage sko eller fottøy til kunder etter kundens ønsker og behov

	ha kunnskaper om enkel markedsføring og salg

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi

	kunne sikre produktivitet og kvalitet

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelsen av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse

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

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne yte god service til kunder

	kjenne til fagets etiske krav og kunne ivareta disse i sitt arbeid

	kunne bruke enkel informasjonsteknologi

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	ta ansvar for egen læring

	ha kunnskaper om skomakerens fagmiljø og kunne videreføre kultur- og hånd-verkstradisjoner knyttet til faget

	kjenne til enkel bedriftsøkonomi med tekniske og økonomiske rammebetingelser som gjelder for faget

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt


2.2	Materialer, maskiner og verktøy


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke materialer og verktøy på forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig materiale til den enkelte arbeidsoperasjon

1b	kunne velge materialer ut fra kvalitetsmessige hensyn

1c	kunne vedlikeholde maskiner og verktøy

1d	kunne skifte ut mindre maskindeler

1e	kunne bruke hjelpemaskiner og symaskiner ved reparasjon av ulike produkter


Mål 2
Lærlingene skal kunne overflatebehandle skinn og lær

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke ulike produkter for overflatebehandling av skinn og lær

2b	kunne omfarge, impregnere og bruke vokser som bevarer skinn og lær

2c	kunne veilede kunder i å bruke riktige produkter til overflatebehandling

2d	kunne behandle og oppbevare kjemikalier riktig



2.3	Skomakerarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage sko og annet fottøy til kunde etter mal eller egne arbeidstegninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om ulike arbeids- og produksjonsprosesser som benyttes i faget

1b	kunne lage arbeidstegninger og kunne utarbeide egne modeller etter skisser og tegninger for ulike typer fottøy

1c	kunne lage former og mønster til fottøy etter standardstørrelser og kunne tilpasse disse etter kundens behov

1d	være orientert om endringer i mote og kvalitetskrav

1e	ha kunnskaper om riktige tilskjærings- og sammenføyningsmetoder

1f	kunne bruke forskjellige klebemetoder

1g	kunne utføre bunning av rand, klebet eller sydd fottøy

1h	kjenne til ulike typer informasjonsteknologi og kunne bruke tilgjengelig datautstyr på en hensiktsmessig måte


Mål 2
Lærlingene skal kunne reparere alle typer sko og lærvarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne halvsåle, helsåle og helflikke sko

2b	kunne utføre en overlærsreparasjon for hånd og med maskin

2c	kunne reparere lær- og skinnvarer som f.eks. vesker, kofferter og skinnplagg


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre enkle ortopediske oppbygninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne fotens anatomi

3b	kunne velge ut riktige materialer til oppbygging

3c	kunne foreta måltagning og innprøving

3d	kunne bygge opp en sko ut fra et gitt mål på såle etter hæl

3e	kunne formslipe oppbyggingen slik at skoene blir riktig på foten og får et pent utseende



2.4	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne til hvordan en bedrift er bygget opp og fungerer som en del av samfunnet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne drøfte ulike selskapsformer for en skomakerbedrift

1b	kunne vurdere ulike låneordninger i forhold til oppstart av egen virksomhet

1c	kjenne til lover og regler som gjelder for arbeidstakere og arbeidsgivere i en bedrift, og vite hvor i lovverket de kan hente informasjon om dette

1d	kjenne til og gjøre rede for avgifter, skatter og trygdeordninger som gjelder for en selvstendig næringsdrivende

1e	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert


Mål 2
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forebygge skader ut fra gjeldende lover og forskrifter

2b	kunne iverksette nødvendige tiltak for å unngå ulykker, helseskade og skade på miljøet

2c	kunne forklare hvilket ansvar den enkelte har for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

2d	ha kjennskap til prinsippene som gjelder for internkontroll i bedriften og kunne følge disse i arbeidet


Mål 3
Lærlingene skal ha innsikt i enkel markedsføring og økonomi og kunne bruke aktuelle innkjøpsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne foreta fornuftige innkjøp til egen bedrift

3b	ha kjennskap til salgsfremmende metoder og kunne fremme inntjeningen i bedriften ved å ha supplerende artikler for salg

3c	kunne behandle kunden på en fagmessig korrekt måte

3d	kunne formidle produktkunnskap til kunden

3e	kunne motta aktuelle produkter for reparasjon

3f	kunne foreta forhåndskalkyler på reparasjoner

3g	kunne informere kunden om reparasjonens lønnsomhet

3h	kunne stille ut varer i vindu og montre

3i	kjenne lover og regler og kunne håndtere klager











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 skomakerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del 
av opplæringen
Modul 1:	Materialer, maskiner og 			verktøy
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Skomakerarbeid
		Nyarbeid
Kapittel 2.3
Mål 1.

25%
Modul 3:	Skomakerarbeid
		Reparasjoner
Kapittel 2.3
Mål 2.

25%
Modul 4:	Skomakerarbeid
		Ortopedisk arbeid
Kapittel 2.3
Mål 3.

25%
Modul 5: 	Bedriftslære
Kapittel 2.4
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.

