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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 kjøttskjærerfaget.


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, 21. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Slakting og oppdeling av slakt har foregått gjennom hele vår historie. Slakteren sto ofte for både slaktingen og oppdelingen av slaktet. Slaktesesongen var gjerne om høsten. Den videre bearbeidingen var en del av husholdningsarbeidet på gårdene hvor det ble laget forskjellige produkter, og mye av slaktet ble saltet og tørket.

Etter hvert som slakterfaget utviklet seg med bruk av maskiner og annet utstyr, ble faget mer spesialisert som for eksempel pølsemakerfaget, og etterhvert også kjøttskjærerfaget. Pølsemakeren tok over parteringen, nedskjæringen og produserte deiger, pølser og pålegg av kjøttråstoffet. I første halvdel av det dette århundret var det ca 1200 slakterbutikker rundt i landet. Disse ble stort sett drevet av pølsemakere som utførte bearbeidingen av slaktet fram til salgsvare til forbrukerne.

De senere årene har det skjedd en omfattende spesialisering innen kjøttbransjen. Etter hvert som de fleste av slakterforretningene ble borte, overtok industrianleggene det meste av produksjonen av kjøttvarene. I forbindelse med utviklingen av slakterivirksomheten er det etablert egne ned-skjæringsanlegg som er spesialutrustet for stykking og nedskjæring av slakt. Industribedriftene på sin side spesialiserer seg på ferdigvareproduksjon og ferdig råstoff som for eksempel stykningsdeler og sorteringer.

Nedskjæringsvirksomhetene er regulert av særlige bestemmelser og gis egen autorisasjon av myndighetene. Disse virksomhetene står i dag for en vesentlig del av råvareleveransene til industrien og handelsbedriftene.

Arbeidet i nedskjæringsvirksomhetene krever god fysikk, fagkunnskap og håndverksmessig dyktighet. Kjøttskjæreren må ha kunnskaper om dyrenes anatomi, råstoffenes egenskaper, stykningsbeskrivelser, sorterings- og skjærestandarder, hygiene og varebehandling. Videre må kjøttskjæreren vise god fagforståelse og håndverksmessig dyktighet i sitt arbeid. Kunnskaper i økonomilære og driftskontroll av produksjonen er også viktige elementer i kjøttskjærerfaget.

Beregninger viser at behovet for kjøttskjærere vil øke innenfor bransjen, og faget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 10 mars 1995.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i kjøttskjærerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I kjøttfag 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 slakterfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.
1.4	Kompetanse

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

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 VK1
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 VKI for enkelte fag kan reduseres.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for kjøttskjærerfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke utstyr og verktøy som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og foreta daglig ettersyn og justering

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne holde god orden og hygiene under utførelse av arbeidet

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

	kunne rapportere skriftlig og muntlig etter bedriftens krav til rapportering

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

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet på en hånverksmessig grundig og nøyaktig måte og med stolthet for faget

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for kjøttskjærerfaget og kjøtt-bransjen, og vite hvilken betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god sevice overfor kunder

	kunne være kreativ i utførelsen av sitt arbeid

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne kjøttbransjens og kjøttskjærerens betydning i samfunnet
	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Skjæring


Mål 1
Lærlingene skal motta, vurdere og behandle råstoff ut fra gitte kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne spesifikasjoner på helt slakt

1b	kunne vurdere hvordan slakteskrottene kan brukes ut fra kvalitetsklasser

1c	kjenne gjeldene krav til mottakskontroll av helt slakt

1d	kunne utføre mottakskontroll av helt slakt

1e	kunne behandle råvarer med avvikende kvalitet

1f	kjenne kjøttkontrollens ulike stempler og kunne gjøre rede for hvordan slaktet kan brukes


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om dyrenes anatomi og utføre skjæringen i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha god kunnskap om slakteskrottens oppbygning og hvordan bein, muskler, sener og fett er fordelt

2b	kunne stykke og nedskjære slakteskrotten etter gjeldende varespesifikasjoner

2c	kunne tilskjære og pusse stykningsdelene

2d	kunne utbeine anatomisk riktig og kunne tilskjære biffer og fileter

2e	kunne sortere produksjonskjøttet til standardsorteringer

2f	kunne utbeine og renskjære på en økonomisk forsvarlig måte

2g	kunne avspekke og sortere småflesk etter gjeldende varespesifikasjoner

2h	kunne foreta svoring både manuelt og ved bruk av svoremaskin



2.3	Standardisering og pakking


Mål 1
Lærlingene skal kunne følge regler for standarisering av produksjonssorteringer 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne de ulike produkters varespesifikasjoner

1b	kjenne den økonomiske betydningen av riktig standardisering 

1c	kjenne prinsippene for ulike analysemetoder

1d	kunne kverne og blande kjøttsorteringene

1e	kunne utføre prøveuttak og analysere den standariserte blandingen

1f	kunne tolke analyseresultatene av uttaket, og kunne rapportere

1g	kunne beregne og korrigere blandingen til gitte standarder 


Mål 2
Lærlingene skal kunne pakke, merke og lagre avdelingens produkter etter gjeldende retningslinjer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne hygieniske krav til innpaknings- og emballasjematerialer og hvilke konsekvenser hygienen har for vareflyten i bedriften

2b	kunne forklare hvordan de aktuelle pakkemetoder påvirker produktenes holdbarhet, smak, farge og utseende

2c	kunne velge riktig pakkemetode i forhold til produktets bruksområde

2d	kunne montere, demontere og rengjøre aktuelle pakkemaskiner
2e	kjenne aktuelle forskrifter for merking og sporing av bedriftens produkter

2f	kunne programmere eller stille inn bedriftens merkeskrivere og kunne utføre merkingen

2g	kunne organisere og tilrettelegge for en ryddig og effektiv pakking

2h	kunne rengjøre bedriftens gjenbruksemballasje

2i	kjenne de parameterene som påvirker kjøttets spisekvalitet

2j	kunne lagre biffer og fileter korrekt for å oppnå en optimal modnings- og mørningsprosess



2.4	Driftskontroll og marked


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriftens driftskontrollsystem og kunne bruke aktuelle nøkkeltall

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre aktuelle registreringer for driftskontrollen

1b	kunne beregne og analysere aktuelle nøkkeltall

1c	kunne bruke nøkkeltall for optimal skjæring

1d	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om variasjoner i råvaretilgang og markedsbehov 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for ulike sesongvariasjoner i råstofftilgang og produktetterspørsel 

2b	kjenne industri-, storkjøkken- og forbrukermarkedenes behov for ulike produkter og tjenester

2c	kjenne utbytteprosenten og verdien av de enkelte delene av slaktet

2d	kjenne til motsetningene mellom markedets behov og en optimal skjæreøkonomi

2.5	Klassifisering


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til hovedprinsippene for klassifisering av helt slakt og kunne utføre klassifiseringen 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne klassifiseringsreglene for slakt

1b	kunne fastsette riktig kvalitetsklasse i forhold til slakteskrottens sammensetning av kjøtt, fett og bein

1c	kunne forklare klassifiseringens betydning for prisfastsettelse av helt slakt og rasjonell kjøttomsetning

1e	kunne sette opp kontrollkalkyle på bakgrunn av prøveskjæring og kunne vurdere resultatene av kalkylene opp mot skrottens klassifisering



2.6	Kvalitetskontroll og hygiene


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan kvalitetskontrollen er organisert, og kunne utføre arbeidet i samsvar med dette

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr på en hygienisk og faglig forsvarlig måte

1b	kjenne bedriftens varslingsrutiner ved skader på bygg, maskiner og utstyr

1c	ha kjennskap til godkjenningsordninger for maskiner og utstyr

1d	kjenne funksjonen til aktuelle maskiners måleinstrumenter og varslingsutstyr

1e	kunne gjøre rede for kontrollpunkter, og forklare kriteriene som er lagt til grunn for valg av punkter

1f	kunne vurdere egnede kontrollmetoder, og kunne gjennomføre kontroller

1g	kunne følge bedriftens rutiner for avviksbehandling, kunne iverksette korrigerende tiltak og rapportere om utført arbeid
1h	kunne gjøre rede for bedriftens kjølekjede og parametere, og vite hvordan produkt-kvaliteten påvirkes ved avvik av temperaturer

1i	kjenne bedriftens internkontrollsystem og kunne utføre arbeidet i samsvar med dette


Mål 2
Lærlingene skal utføre arbeidet på en hygienisk forsvarlig måte i henhold til bedriftens krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til gjeldende lover og forskrifter for produksjon, lagring, merking og distribusjon

2b	ha kunnskaper om kjøttkontrollens oppgave og virkeområde

2c	kunne følge bedriftens krav til bekledning, og garderoberutiner

2d	kunne bruke personlig verneutstyr og kunne følge arbeidsrutiner for sikring av egen og andres helse og sikkerhet

2e	kjenne bedriftens renholdsprogram og utføre de oppgaver som denne fastsetter 

2f	kunne kjenne bedriftens hygienesoner og kunne følge bedriftens rutiner med hensyn til persontrafikk og vareflyt

2g	kunne tilrettelegge og utføre arbeidet på en ergonomisk riktig måte slik at egen helse sikres

2h	kunne følge bedriftens rutiner for sikring av personell

2i	kunne følge bedriftens rutiner for skadedyrsbekjempelse 

2j	kunne gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på det ytre miljø og kunne iverksette tiltak som forebygger forurensning

2k	kunne forklare vannforbrukets virkning på det ytre miljø og hvilke konsekvenser dette har for eget arbeid

2l	kunne gjøre rede for anleggets konsesjonsvilkår og det aktuelle offentlige renseanleggs rensemetodikk







2.7	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 internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1g	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1h	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite 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 og utføre sitt arbeid i henhold til disse

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke nødvendige kontorhjelpemidler
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 kjøttskjærerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del
av total opplæring
Modul 1:	Skjæring
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

50%
Modul 2:	Standardisering og pakking
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

15%
Modul 3:	Driftskontroll og marked
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10%
Modul 4:	Klassifisering
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%
Modul 5:	Kvalitetskontroll og hygiene
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

15%
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Lærlingene må velge dyreslag ut fra bedriftens produksjon.


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.

