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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 bakerfaget.


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, 16. oktober 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gjennom århundrer har korn og brød vært våre viktigste ernæringskilder. For en stor del av jordens befolkning er uttrykket "vårt daglige brød" blitt et begrep.

De første beretninger om brødet kjenner vi fra babylonerne som framstilte brød omkring 3000 år før Kristi fødsel. Vi vet også at kineserne framstilte brød på denne tiden, men regner likevel med at den første kjennskapen til åkerbruk og brødbaking kommer fra Egypt.

Vår viten og utvikling i bakerhåndverket stammer for en stor del fra Tyskland. I Europa har håndverksfagene med sine lærlingeordninger, tradisjon helt tilbake til middelalderen.

Bakerfaget er det første etablerte håndverksfag i Norge. Det er oppbevart bruddstykker av våre eldste norske lover som forteller om straff for å bake på helligdager. I Magnus Lagabøters lov av 1276 finner vi bestemmelser om bakerovner.

I dag er brødet den viktigste enkeltmatvare i norsk kosthold. Ingen andre produkter alene gir så mange viktige næringsstoffer. Brødet gir oss 1/4 av energien, 1/3 av jernet og halvparten av fiberinnholdet i kosten. Et allsidig tilbud av godt brød er derfor viktig i det forebyggende helse-arbeidet i Norge.

Bakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.03.1955.

Bakerfaget består av en rekke fagområder som begynner med mottak og behandling av råvarene. Videre blir råvarene bearbeidet til ulike typer brød, brødprodukter og kaker som de fleste av oss spiser hver dag.

Bakeren utfører både bakerarbeid og enkle konditorarbeider. Primært baker bakeren alle våre vanlige brødsorter, boller, wienerbrød, rundstykker o.l. Vårt industrialiserte samfunns krav til spisskompetanse tilsier at mange bakerier spesialiserer seg på produksjon av beslektede produkter som pizzabunner og halvstekte produkter. Endrede omsetningskanaler og krav til kostnadseffektivitet stiller store krav til bransjen, samtidig som bransjen reguleres gjennom en rekke lover og forskrifter.

Bakeriene er organisert på forskjellige måter fra store produksjonsenheter til små håndverks-bedrifter. I disse håndverksbedriftene er salg og service viktig, da mye av arbeidet omfatter direkte kontakt med kundene.

På grunn av strukturen i bedriftene vil det være variasjoner i driftsformen, noe som gjør at tilbudet av produkter kan variere fra bedrift til bedrift. 



1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i bakerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I baker- og konditorfag 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 bakerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 bakerfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke, vedlikeholde og justere maskiner, utstyr og verktøy for bakerfaget

	kunne velge råvarer i henhold til resept og kvalitetskrav, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt, og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	vise orden og hygiene under utførelse av arbeidet

	kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet, helse og til miljøet

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om forhold som gjelder arbeidet og arbeidsplassen 

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

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig på en håndverksmessig forsvarlig måte

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide etter fagets etiske normer, og den betydning disse har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kunne vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart, utviklingsmuligheter og betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften


2.2	Brødbakst


Mål 1
Lærlingene skal kunne vekkgjøre vanlige deiger og forstå betydningen av riktig deigføring

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha gode kunnskaper om riktig eltetid for ulike deiger i forhold til ulike maskintyper

1b	kunne sette surdeig

1c	kjenne til bruken av hev

1d	kjenne til bruken av skolding

1e	kunne utføre korrekt deigføring i forhold til den prosessen deigen skal føres videre i

1f	kunne gjøre rede for riktig liggetid og for hvordan deigen støtes

1g	kunne bruke oppslagsanlegg og utstyr for brød og småbrødproduksjon

1h	kunne verke og slå opp deigemner for hånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne bearbeide og foreta sluttkontroll av typer brødprodukter i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne behandle frosne deigemner fram til rask og stek

2b	kunne vurdere hva som er riktig damptilførsel, steketemperatur og steketid for ulike brødprodukter

2c	kunne velge riktig rasketemperatur og fuktighet

2d	kunne vurdere kvaliteten på ferdigprodukter og kunne gjøre rede for avvik

2e	kunne ferdigstille halvstekte produkter og bake off-produkter





Mål 3
Lærlingene skal kunne produsere lokale spesialiteter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for produktets opprinnelse og anvendelse

3b	kunne bruke riktig deigføring på brødproduktet

3c	vurdere riktig liggetid og hvordan deiger til lokale bakverk støtes

3d	bruke oppslagsanlegg for ulike spesialprodukter

3e	bruke håndoppslag for verking av spesialprodukter


Mål 4
Lærlingene skal kjenne prinsippene for og kunne foreta korrekt nedkjøling, emballering og lagring av produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	foreta riktig nedkjøling av brødprodukter

4b	kunne bruke pakkeutstyr og velge pakkematerialer ut fra produktets egenskaper

4c	kjenne til bruk av modifisert atmosfære for langtidslagring

4d	kunne utarbeide bruksanvisning for hvordan halvstekte produkter ferdigstilles



2.3	Hvete- og wienerbakst


Mål 1
Lærlingene skal kunne vekkgjøre tunge og lette hvetedeiger og forstå betydningen av riktig deigføring

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre riktig deigføring på hvetedeigen 

1b	kunne avpasse deigprosessen i forhold til lagring på kjølerom eller fryserom

1c	kunne vurdere riktig liggetid og hvordan tunge og lette hvetedeiger støtes

1d	velge riktig maskintype for elting av ulike deiger 

1e	kunne verke og slå opp hvetedeiger for hånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne produsere ulike typer wienervarer 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre riktig deigføring

2b	kunne tilpasse rullefettets konsistens og kunne vekkgjøre deiger

2c	kunne rulle wienerdeiger for hånd

2d	kunne forklare hvilken betydning rulling og hvile har for kvaliteten på det ferdige produktet

2e	kunne lage ulike kremer, masser og glassurer til wienervarer

2f	kunne glassere og ferdiggjøre wienervarer


Mål 3
Lærlingene skal kunne bearbeide og foreta sluttkontroll av ulike typer hvete- og wienerprodukter i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne emballere deigemner for fryselagring

3b	kunne behandle frosne deigemner fram til rask

3c	kunne velge riktig rasktemperatur og -fuktighet, og kunne raske ulike wienerprodukter

3d	kunne steke og ferdiggjøre hvete- og wienerprodukter

3e	kunne vurdere kvaliteten på de ferdige produktene og kunne gjøre rede for avvik

3f	kunne nedkjøle og emballere produktene for distribusjon og lagring

3g	kunne ferdigstille halvstekte produkter og bake off-produkter


2.4	Kvalitetsikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle råvarer fra mottak til lagring på en økonomisk og hygienisk forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere kvantum i forhold til produksjon og leveringstidspunkt

1b	kunne kontrollere at mottatte varer er i samsvar med bestilling og følgeseddel

1c	kunne reklamere når det er avvik ut over toleransegrensene

1d	ta medansvar for orden og hygiene i alle lager og kunne følge de rutiner som gjelder for temperaturkontroll og rullering av råvarer

1e	kunne gjøre rede for lagerstyring


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike typer instrumenter og hjelpemidler ved behandling av råvarer etter resept

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne regne om resepter og kunne veie og måle opp råvarer i forhold til produksjons-volum

2b	kunne bruke aktuelle typer vekter, volummål, termometer og hygrometer


Mål 3
Lærlingene skal kunne følge bedriftens vedlikeholdsprogram og kunne forebygge skader på helse og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre sin del av bedriftens renholdsprogram 

3b	kunne praktisere personlig hygiene og produksjonshygiene ved utførelsen av sitt arbeid

3c	kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr

3d	kunne utføre førstehjelp ved forbrenninger
3e	kjenne rutiner for brannslokking



2.5	Kaker


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere mørdeiger for framstilling av ulike typer kaker i henhold til resepter. De skal kunne produsere ulike kaker med mørdeigsforinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig resept for ulike produkttyper

1b	kunne produsere mørdeiger for framstilling av ulike snitter, småkaker og tørre kaker

1c	kunne justere smidighet og konsistens på mørdeigen 

1d	kunne framstille kaker i forede små former

1e	kunne framstille kaker bakt i skuff og panne, eller på plate for skjæring til snitter

1f	kunne produsere minst tre sorter tørre småkaker med ulik smak og fasong, av rørte mørdeiger

1g	kunne produsere store kaker med mørdeig som foring eller bunn


Mål 2
Lærlingene skal kunne produsere ulike butterdeiger, bunner og tertebakverk for fylling på en kvalitetsmessig god måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne avpasse deigen i forhold til fettets temperatur og konsistens

2b	kunne vurdere hvilke rullinger som skal brukes og kunne velge riktig lagdeling for ulike typer kaker 

2c	kunne forklare hviletidens betydning for kvaliteten

2d	kunne produsere tertebunner til kakeproduksjon

2e	kunne produsere små og store produkter av butterdeig, med og uten fyllinger

2f	kunne produsere ulike posteier i terteskjell og bunner med høy kant


Mål 3
Lærlingene skal kunne lage ulike kaker med forskjellig smak og form

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne produsere bunner

3b	kunne bruke hel- og halvmikser

3c	kunne piske og blåse fløte, og kunne smaksette krem

3d	kunne bruke fløtestabilisatorer

3e	kunne dele bunner og sette sammen lagkaker 

3f	kunne legge overtrekk på lagkaker og ferdiggjøre dem med krem og pynt

3g	kunne produsere diskekaker, bestillingskaker og porsjonskaker



2.6	Industribakeri


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjonsplanlegging og forstå hvorfor det er viktig å kvalitetssikre produksjonsprosessen 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge for produksjon 

1b	kunne forklare produksjonsprosessen fra inntak av råvarer til ferdig produkt

1c	kunne forklare virkemåten til enkle mekaniske komponenter

1d	kunne tegne og tolke flytskjemaer for produksjonsprosessen

1e	 registrere driftsdata og utarbeide rapporter på grunnlag av flytskjemaer

1f	kunne følge kontrollrutiner for kvalitetssikring i produksjonsprosessen


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge, bruke og overvåke ulike typer produksjonsutstyr og kunne foreta nødvendige inngrep under produksjonsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke bedriftens produksjonsutstyr i daglig driftssituasjon

2b	kunne utarbeide resepter og kunne velge råvarer og utstyr

2c	kunne klargjøre og omstille maskiner og utstyr ved oppstart av en produksjon 

2d	kunne utføre start- og stopprosedyrer på ulike prosessområder

2f	kunne bruke nødvendig måle-, styrings- og reguleringsutstyr 

2g	kunne identifisere, påvise og rette driftsforstyrrelser

2h	kunne foreta omstillinger av produksjonsutstyret og vedlikeholde dette


Mål 3
Lærlingene skal kunne arbeide etter industribakeriets kvalitetsstyringssystem

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare hvordan kontrollspesifikasjoner er bygd opp, vise hvordan de brukes og kjenne rutiner for endring av disse

3b	kunne forklare grunnlaget for kontrollspesifikasjonenes toleransegrensene

3c	kunne gjøre rede for mekaniske kontrollpunkter i produksjonsprosessen 

3d	kunne forklare og utføre nødvendige kjemiske og sensoriske kontroller i produksjons-prosessen

3e	kunne vurdere og utføre nødvendige temperaturmålinger i produksjonsprosessen










2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens 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 

1e	hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i sitt arbeide

1g	kunne håndtere reklamasjoner og klager på en måte som ivaretar kundens rettigheter og bedriftens interesser

1h	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne sitt arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne den nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne kravene som stilles fra bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	ha tilstrekkelig kunnskap og kjennskap til lover og forskrifter 

2e	kunne iverksette nødvendige tiltak for å unngå ulykker, helseskader og skader på miljøet

2f	kunne forklare hvilket ansvar den enkelte har for helse, miljø og sikkerhet

2g	ha kjennskap til bedriftens system for internkontroll

2h	være kjent med bedriftens tillitsvalgtordning og den tillitsvalgtes oppgaver

2i	kunne bruke de vanligste kontorhjelpemidler


Mål 3
Lærlingene skal ha kjennskap til hvordan ressursbruk påvirker bedriftens økonomiske situasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	være kjent med hvordan produktene kalkuleres

3b	kjenne begrepene faste og variable kostnader 

3c	være kjent med begrepet svinn og hva som kan gjøres for å redusere svinn til et minimum

3d	forstå betydningen av å være nøyaktig med plukklister av varer

3e	kjenne til hvilke faktorer som påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav






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 bakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul  1:	Brødbakst

Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3 og 4.

40%
Modul 2:	Hvete- og wienerbakst

Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

30%
Modul 3:	Kvalitetssikring

Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

5%
Modul 4:	Kaker

Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 5:	Industribakeri

Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 6:	Bedriftslære

Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%


Lærlingene skal velge mellom modul 4 og 5.


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.


