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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 sølvsmedfaget.


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. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Sølvmedfaget omfatter hammerarbeid og korpusarbeid. Hammerarbeid består i å forme sølv ved å hamre opp gjenstander i plate eller tråd. Arbeidet omfatter også å sage, file og bore i sølv. Hammerarbeideren må dessuten kunne slipe og polere egne arbeider.

En korpusmontør monterer og lodder gjenstander formet av plater. Arbeidet kan f.eks. bestå av å lage tut og hank for hånd, for så å montere disse på en kaffekanne. Korpusmontøren må også kunne sage, file, bore, slipe og polere egne arbeider.

Utsmiing, dyping og montering av metallplater og tråd har vært kjent siden bronsealderen. De fleste gjenstandene som er funnet, er riktignok støpt, men fra skyterne og etruskerne er det funnet rene korpusarbeider som både er monterte og opphamrede. Arbeider fra denne epoken er imponerende, tatt i betraktning at jernet ikke ble brukt som materiale i datidens verktøy og hjelpemidler. 

Kvaliteten på dagens korpusprodukter er på høyde med historiske funn og dokumentasjon.
Norsk korpus har særlig i etterkrigstiden, markert seg via våre større sølvvarebedrifter. Arbeidsoppgavene er blitt delvis mekanisert innen trykking og pressing, men fremdeles må sølvsmeden ty til hammeren når former som ikke kan maskinproduseres skal lages.
Utforming av sølv til utsmykning av kropp og klær har en viktig plass i norsk kulturarv, fra vikingtid til draktsølvtradisjoner og moderne smykkedesign i vår egen samtid.

En sølvsmed må kunne arbeide selvstendig og være kvalitetsbevisst. Faget passer godt for begge kjønn. Opplæringen legger vekt på å stimulere til kreativitet og evne til å ta ansvar for fagets utvikling.

Hammerarbeid og korpusmontering var tidligere to av de åtte fagområdene i gullsmedfagene.
Gullsmedfagene ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet i januar 1953 og sølvsmedfaget ble skilt ut som eget fag under Reform 94 3. mai 1995.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i sølvsmedfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I gull- og sølvarbeid 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 sølvsmed-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 opplæringen i bedrift for sølvsmedfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke de vanligste teknikkene for korpusarbeid

	kunne lage enkle verktøy og hjelpemidler

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr til de arbeidsoppgavene som skal utføres og kunne begrunne sine valg

	kunne utnytte materialer økonomisk

	kunne bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy

	kunne bruke verneutstyr

	kunne holde orden og kunne arbeide effektivt og nøyaktig

	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 til å kunne samarbeide

	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kjenne gjeldende lover og regler i faget og kunne følge disse i arbeidet

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte service overfor kunder og oppdragsgivere

	kunne vise evne til kreativitet og være resultatorientert

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav
2.2	Sage-, file- og freseteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke sage-, file-, frese- og oppmerkingsteknikker i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne merke opp på metallplate for utskjæring og montering av sarger

1b	kunne lage forskjellige formfilte deler til hanker og lokk

1c	kunne merke opp og frese ut ulike produktdeler



2.3	Smiteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre forskjellige smi-, bukke- og monteringsoppgaver på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne smi skjeformer og andre bestikkdeler

1b	kunne hamre, smi og bukke ulike deler og montere disse til lokk med sarg

1c	kunne knekke, smi og bukke deler til en enkel boks med sarg og lokk

1d	kunne beregne materialforbruk og velge riktig verktøy under arbeidet

1e	kunne smi enkle verktøy som f.eks. loddetang (kløft) og loddestativ 

1f	kunne tilvirke egne hammere ved å smi, dreie, file og herde

1g	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr







2.4	Hammer- og korpusteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke grunnleggende korpus- og hamreteknikker og kunne utføre arbeidet i henhold til gjeldende forskrifter og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage arbeidstegninger med så mange snitt som er nødvendig i henhold til produktet

1b	kunne renovere og lodde sammen utstansede deler til hank og tut

1c	kjenne de forskjellige slagloddelegeringene

1d	kunne lodde tråd og plater i forskjellig tykkelse og kombinasjoner

1e	kunne lodde sammen hulpressinger som knivskaft, kandelabre og blomsterbeger

1f	kunne montere og planere hulpressinger og trykkinger til kaffekanne og fløtesett

1g	kunne lodde sarg og border og kunne montere hanker, tuter og ben

1h	kunne lodde profilerte munnstykker

1i	kunne beherske stomeloddinger

1j	kunne slå opp og planere korpusgjenstander fra plate etter tegning

1k	kunne utføre ulike valseoperasjoner

1l	kunne planere forskjellige gjenstander etter opptrekk, trykking og pressing

1m	kunne utføre knekkinger

1n	kunne lage og montere tuter, hanker og føtter av stomer og rør

1o	kunne trekke tråd og sjarner

1p	kunne tilvirke hjelpeverktøy som knekkpinner og opptrekksverktøy i tre og andre materialer

1q	kunne følge sikkerhetsrutiner ved montering og lodding




2.5	Reparasjoner


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de vanligste reparasjonsmetodene og kunne reparere større monterte og opphamrede sølvprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere reparasjonstiltak og kunne velge riktig reparasjonsmetode

1b	kunne utføre enkle og kompliserte reparasjoner

1c	kunne utføre reparasjonslodding og kunne montere reparerte produkter

1d	kunne tilbakeføre finish til produktet etter reparasjon



2.6	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	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

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

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet





Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker 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	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

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


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet i henhold til aktuelle lover og forskrifter. De skal kunne behandle kunden i henhold til bedriftens krav til kundebehandling. De skal kunne dekorere og stille ut varer i butikken, og kunne bruke aktuelle oppslagsverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til hvordan bedriften markedsfører sine produkter

3b	kunne utføre vareekspedering på kundens premisser

3c	kunne formidle produktkunnskap til kunder

3d	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

3e	ha kunnskaper om kostnadsberegning i tilknytning til faget og kunne foreta forhånds-kalkyler på reparasjoner

3f	kunne sette opp en tidsplan og kunne bruke denne i arbeidet

3g	kunne stille ut varer i vindu og montre

3h	kunne bruke aktuelle oppslagsverk og produktkataloger

3i	kunne følge aktuelle lover som regulerer forholdet mellom selger og kunde


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 opplæring i bedrift for sølvsmedfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Sage-, file- og freseteknikk
Kapittel 2.2
Mål 1.

20%
Modul 2:	Smiteknikk
Kapittel 2.3
Mål 1.

30%
Modul 3:	Hammer- og korpusteknikk
Kapittel 2.4
Mål 1.

30%
Modul 4:	Reparasjoner
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

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.

