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ForordLæreplanverket 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 strikkefaget.


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, 7. august 1998.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Strikking som næring er forholdsvis nytt i Norge. Selv om det har blitt produsert strikkede plagg i de tusen hjem var det først rundt 1600 -tallet at strikking som næring fikk sin spede begynnelse. På 1600-tallet ble det besluttet at piker av mindre bemidlede familier skulle få opplæring i praktiske ferdigheter som senere kunne hjelpe dem til å tjene til livets opphold. Blant de praktiske ferdighetene var strikking av ullstrømper og vanter som kunne selges. 

Håndstrikking og maskinstrikking har lange tradisjoner som kultur-, husflids- og håndverksfag i Norge og har stort sett vært en viktig attåtnæring. Strikketrøyer hørte til folkedrakten på 1800-tallet. Dette dannet grunnlaget for den tradisjonelle lusekofta, for Setesdalskofta og for den kjente Mariusgenseren. Av andre plagg er det Selbuvotten som er best kjent.
Strikkevarene har fått økt betydning innen næringsvirksomhet, særlig innen turistnæringen og norsk profil. Norsk strikking er blitt mote verden over. Norske designere som Ellinor Floor og Per Spook har skapt mote som har fått stor anerkjennelse internasjonalt.

Næringsdrivende i strikkefaget produserer varer og tjenester, og noen forhandler maskiner, utstyr, materialer og ferdige produkter. Varespekteret spenner fra strikkeklær i ull i tradisjonelt snitt til materialer og farger til designklær. Interiørtekstiler vil i framtida kunne representere et økende markedsområde. Suvenirer og dekorasjonsprodukter finnes også i markedet. Strikkeren selger sine varer og tjenester fra eget verksted- eller butikkutsalg til sluttkunder, til andre produsenter og direkte til forhandlere eller via agent eller grossist. En strikker kan arbeide i en strikkebedrift. De fleste er selvstendige næringsdrivende på hel- eller deltidsbasis. Svennebrev i strikkefaget vil også gi muligheter for arbeid innenfor handel, industri, service og offentlig virksomhet.

Faget ble et fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet i september 1997.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i strikkefaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I formgivingsfag med fagretning Strikking/Veving 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 strikkefaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i strikkefaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	Strikker.
Fagbetegnelse:	Strikkefaget.

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 strikkefaget

Lærlingene skal

·	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

·	kunne vurdere, tilrå og velge snittform, mønster, farge og egnet materiale til ulike strikkeprodukter

·	kunne utvikle strikkeprodukter og utarbeide og planlegge kolleksjoner i tråd med markedets og oppdragsgivers behov og aktuell mote

·	kunne bruke håndverksmessige og rasjonelle strikketeknikker i forhold til krav til kvalitet og tidsbruk

·	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet og kunne arbeide effektivt

·	kunne rapportere skriftlig og muntlig om arbeidsoppgaver og kunne bruke riktig fagterminologi

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

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

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for fagets omdømme

·	kunne yte god service overfor kunder

·	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

·	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

·	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften og kunne ta ansvar for egen læring

·	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

·	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt

·	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke lønnsomhet og kvalitet


2.2	Formgiving


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage ideskisser og kunne bruke disse ved planlegging og utarbeiding av modeller og kolleksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage arbeidstegninger med tydelige detaljtegninger ut fra ideskisser

1b	kunne arbeide eksperimenterende med ideskisser

1c	kunne utforme handstrikkede og maskinstrikkede detaljer og strikkeprodukter

1d	kunne bruke aktuell programvare til mønsterbygging og mønsterforming

1e	kunne analysere modeller med hensyn til egnede strikkemetoder for strikkeproduktet

1f	kunne bedømme plaggets / strikkeproduktets helhetsintrykk

1g	kunne lage oversiktlige montasjer med tekst og god komposisjon

1h	kunne planlegge og sette opp en utstilling

1i	kunne utarbeide en portefølje med sikte på presentasjon av en kolleksjon

1j	kunne bruke f.eks. museer, litteratur, utstillinger, journaler, messer og internett som kilder til ideutvikling og salgsfremmende arbeid

1k	kjenne til metoder for innhenting og analyse av markedsdata og kunne bruke IT og andre informasjonskilder i planleggingsarbeid

1l	kunne beskrive og bruke hånd- og maskinstrikketeknikker som norske mønster, hullstrikk, patentstrikk, intarsia, jaquard og, vevstrikk og ta hensyn til muligheter og begrensninger ved disse i formgiving


Mål 2
Lærlingene skal kunne utforme enkel mønstre som egner seg til strikkede plagg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne ta nødvendige mål og bruke målskjema


2b	kunne benytte enkle graderingssystemer

2c	kunne utarbeide mønster til ulike modeller og plagg

2d	kunne tilpasse grunnformer til genser, jakke og skjørt etter personlige mål

2e	kunne lage ermer, utringninger, halsavslutninger, bekantning, åpninger, lukninger, lommer, volanger 


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke formelement og farge som virkemiddel og uttrykk i mønsterbygging og formgiving av strikkeprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne organisere former gjennom rytme, tetthet, retning, struktur og gjentakelse

3b	ha kunnskaper om  hvordan formelementene påvirker hverandre og kunne bruke dette i produktutforming

3c	kunne bruke kunnskaper om romskapende faktorer i formgiving av tekstiler

3d	kunne bruke fargenes symbolske betydning til å skape bestemte uttrykk

3e	ha kunnskaper om hvordan farger innvirker på strikkevarens struktur og tekstur

3f	kunne bearbeide form og flate i ulike materialer med tekstur og struktur som dekorative virkemidler

3g	kunne velge form, farge, materiale og teknikk ut fra materialenes egenskaper og produktets bruksområde


Mål 4
Lærlingene skal kunne utarbeide oppskrift

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne lage arbeidstegninger ut fra mål og skisser

4b	kunne utarbeide en komplett oppskrift manuelt og ved hjelp av informasjonsteknologi


4c	kunne lage maskeprøve for utregning av oppskrift

4d	kunne analysere en strikket tekstil og rekonstruere oppskriften



2.3	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike tekstile materialer ved fremstilling av strikkeprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om ulike råvarers sammensetning, oppbygning og miljømessig betydning i forhold til produksjon og anvendelse

1b	ha kjennskap til råvarenes kvaliteter og egenskaper

1c	ha kunnskaper om ulike spinne- og fargemetoder og kjemisk etterbehandling

1d	kunne vurdere råvarer og materialer i forhold til produkt og brukerkrav

1e	kunne forbehandle garn og tråd for strikking på maskin og ha kjennskap til hvordan dette gjøres industrielt

1f	kunne utforme emballasje og gjennomføre hensiktsmessig lagring



2.4	Strikkeproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge en produksjonslinje ut fra mønstertegning til ferdig tekstil

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge produksjonsrekkefølgen og kunne lage en framdriftsplan

1b	kunne arbeide på en rasjonell måte innen gitte tidsrammer

1c	kunne utforme kvalitetskrav og gjennomføre arbeidet i henhold til disse

Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre en hånd- og maskinbasert produksjon på en fagmessig måte

Hovedmoment
Lærlingene skal

2a	kunne bruke hullkort og elektroniske strikkemaskiner

2b	kunne bruke programvare og datautstyr for strikkemaskiner 

2c	ha kunnskaper om bruk og funksjon av utstyr og tilleggsutstyr og kunne velge riktig utstyr og tilleggsutstyr ut fra krav til anvendelse og produksjon

2d	kunne utforme og utføre gode renholds,- ordens,- og vedlikeholdsrutiner

2e	kunne benytte ergonomisk riktige arbeidsstillinger

2f	ha kjennskap til industrielle produksjonsmetoder av strikkevarer og andre tekstile produksjonsområder

2g	kunne bruke håndstrikkemetoder


Mål 3
Lærlingene skal kunne strikke klær og tekstiler til innredning og dekorasjon

Hovedmomenter
Lærelingene skal

3a	kunne strikke klær som genser, jakke, lue, votter, bukse, skjørt, kjole, kåpe mv.

3b	kunne strikke innredningstekstiler som møbelstroff, gardiner, bordtekstiler, tepper, puter og lignende.

3c	kunne strikke tekstiler i flat og i tredimensjonal form til dekorativ bruk

3d	kunne strikke tekstiler der maskespenning, mål og teknikk er utført i tråd med gitte kvalitetskrav for produktet



Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre hånd- og maskinbasert montering og kunne ferdigstille strikkede tekstiler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne maske sammen og sy for hånd

4b	kunne bruke linker, sy-, og overloockmaskiner til montering av strikkede tekstiler

4c	kunne utføre manuell og maskinell etterbehandling

4d	kunne merke strikkede tekstiler etter gjeldende lover og forskrifter

4e	kunne kontrollere den strikkede flaten, feste tråder og rette opp feil

4f	kunne oppdage avvik og kunne forklare årsaken til disse



2.5	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kunne plassere strikkefaget i nasjonal, internasjonal og kulturell sammenheng

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskap om kunst og tekstilhistorie med hovedvekt på strikking

1b	ha forståelse av Norge som strikkenasjon sett fra et historisk, kulturelt, tradisjonelt og økonomisk syn

1c	ha kunnskaper om markedet for strikkevarer, moter og trender


Mål 2
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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


2b	ha kjennskap til bedriftens markedsplaner, markedsføring og distribusjon

2c	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

2d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

2e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

2f	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

2g	kunne formidle muntlig, skriftlig og visuelt produktkunnskap til kunder ved salg av varer og tjenester

2h	kunne anvende relevant fagterminologi og formidle fagstoff skriftlig og muntlig

2i	kjenne til hvordan klager/reklamasjoner skal håndteres 

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

2k	kjenne bedriftens tillitsvalgsordning og hvordan den fungerer


Mål 3
Lærlingene skal kunne beregne produksjonskostnader og følge gjeldene lover og forskrifter for salg og markedsføring

Hovedmoment
Lærlingene skal

3a	kunne foreta tidsstudier og arbeidsanalyser

3b	kunne forhåndskalkulere pris på et produkt

3c	kunne svinnberegne og ha kunnskap om aktuelle svinnkilder

3d	kunne vurdere egen bedrift ut fra krav til effektivitet og økonomisk lønnsomhet

3e	kjenne lover og forskrifter for helse miljø og sikkerhet og kunne arbeide i samsvar med disse

3f	kunne følge gjeldene lover og forskrifter om produksjon og merking av produkter

3g	ha kunnskap om kjøp, salg og vareflyt og kjenne lover og forskrifter som gjelder for markedsføring, kjøp og salg




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 fag- eller svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- og svenneprøve.
Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for strikkefaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: Formgiving	
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3 og 4

10%
Modul 2: Materiallære	
Kapittel 2.3
Mål 1

10%
Modul 3 Strikkeproduksjon	
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4

70%
Modul 4: 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.

