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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 konditorfaget.


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

Konditorkunsten -"den søte kunst"- er meget gammel og stammer fra før vår tidsregnings begynnelse. Til alle tider og til alle festlige anledninger har konditorkunsten gledet menneskene med sine godsaker. Konditorens råvarer er i første rekke fløte, kremer, marsipan, nøtter og is. Det er et spennende yrke for kreative mennesker med godt håndlag, sans for farger, form, linjer og god smak. Ordet "conditor" er avledet av det latinske verbet "condire" som betyr å sylte eller krydre. Konditoren er med andre ord fagmannen som sylter eller krydrer vår føde og som der-med tilfredsstiller menneskenes trang til lekkerier - til søte og smakfulle saker som forskjønner tilværelsen.

Konditorfaget har lange håndverkstradisjoner i Europa. Laugene med sine mestere etablerte tidlig lærlingeordninger. Fagopplæringen var allerede i middelalderen et område en la stor vekt på. Særlig i Tyskland utviklet faget seg tidlig, og vår bakgrunn og utvikling innen konditor-kunsten stammer fra tysk tradisjon. I Norge ble konditorfaget lagt inn under lov om fagopp-læring i arbeidslivet i 1955. Konditoren arbeider ofte i nært samarbeid med bakeren i samme bedrift.

Konditorfaget har etter hvert blitt mer spesialisert og tilpasset et internasjonalt nivå. Endrede matvaner og større krav til raffinerte produkter stiller krav til bransjen. Det er derfor viktig å utdanne fagfolk med god faglig innsikt, kreativitet og dyktighet, og konditoren må utføre sitt yrke på en måte som møter samfunnets krav og forventninger. Det kreves at helse- og miljø-messige hensyn ivaretas på en god måte, samtidig som konkurranseevne og kvalitetssikkerhet 
er avgjørende for faget. Nye driftsformer som spesialisering og kjededistribusjon fører til at bransjen stadig forandrer seg. For de fleste konditorer fører dette til en mer rasjonell produksjon og at de sjelden arbeider med de store "kunstverkene". 

Konditoren skal utvikle gode håndverksmessige ferdigheter og kunnskaper om bransjen og rå-stoffene som brukes i faget. Konditoren må kjenne lover, forskrifter og hygieniske krav som bransjen må følge. Dyktige fagfolk med gode arbeidsvaner, evne til samarbeid og yrkesstolthet er derfor avgjørende for fagets utvikling og status. Konditoren spiller kunstnerens og ambassa-dørens rolle innenfor næringsmiddelindustrien.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i konditorfaget 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 konditorfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 
1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i konditorfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	konditor.
Fagbetegnelse: 	konditorfag.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av 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 konditorfag

Lærlingene skal

	kunne velge, vedlikeholde og justere produksjonsutstyret for konditorfaget 

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

	kunne utnytte råvarene på en økonomisk og faglig god måte

	kunne arbeide effektivt, grundig og nøyaktig og tilpasse tempo i forhold til arbeids-oppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	vise orden, renslighet og følge krav til hygiene under utførelse av arbeidet

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

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

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

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrensene

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	vise håndverksmessige ferdigheter i utførelsen av arbeidet

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter gitte kvalitetskrav

	følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med fagets etiske normer og den betydningen disse har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i arbeidet og evne til å ivareta fagets estetiske krav 

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften 

	kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Kakebakst og butterdeig


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere mørdeiger, fore former og kunne produsere ulike snitter og kaker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig resept for ulike produkttyper,og kunne produsere ulike mørdeiger.

1b	kunne justere smidighet og konsistens på mørdeigen etter temperaturen i verkstedet

1c	kunne produsere formkaker med ulik rikhetsgrad, smak og utforming

1d	kunne bake minst fire ulike kaker i forede små former

1e	kunne framstille minst tre ulike kaker i skuff eller på hel plate for skjæring til snitter

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

1g	kunne produsere stor fyrstekake og minst en annen stor kake med mørdeig som foring eller bunn 


Mål 2
Lærlingene skal kunne produsere ulike typer masser og kunne bruke disse i ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne produsere skuffekaker med og uten fyll og kunne ferdiggjøre disse for salg og distribusjon

2b	kunne produsere wienermasser til konfekt og diske- og dessertkaker
2c	kunne produsere bisquitmasser

2d	kunne bruke hel- og halvmikser til lagkakebunner og rulladebunner

2e	kunne produsere marengsmasser for bunner og kunne sprøyte opp og tørke disse


Mål 3
Lærlingene skal kunne framstille vannbakkelsmasse og bruke denne på en forsvarlig måte i ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne produsere kringler, stenger og porsjonsvannbakkels alene og i kombinasjon med andre deiger og varierte fyllinger

3b	kunne sprøyte ornamenter og filigran av vannbakkelsmasse til dekorelementer

3c	kunne produsere minst ett frityrkokt vannbakkelsprodukt og utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte


Mål 4
Lærlingene skal kunne framstille butterdeiger, bunner og tertebakverk til ulike formål 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne avpasse deigen i forhold til fettets temperatur og konsistens

4b	kunne vurdere og velge riktig lagdeling for ulike produkter og forklare hviletidens betydning for kvaliteten

4c	kunne produsere tertebunner til kakeproduksjon

4d	kunne produsere små og store produkter av butterdeig, med og uten fyllinger, og kunne klargjøre produktene for salg og distribusjon

4e	kunne produsere forskjellige posteier i terteskjell og bunner med høy kant 









2.3	Dessertkaker, dekor og makroner


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage ulike dessertkaker og porsjonskaker. De skal kunne legge overtrekk på og kunne dekorere kakene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne piske og blåse fløte, smaksette krem og bruke ulike former for fløtestabilisatorer

1b	kunne framstille fromasjer fra fromasjbaser 

1c	kunne framstille forskjellige sjokoladekremer

1d	kunne dele bunner og sette sammen lagkaker 

1e	kunne stryke opp lagkaker og ferdiggjøre dem med krem, overtrekk, gelelokk og marsipanlokk

1f	kunne belegge og isolere kaker med friske og/eller hermetiske frukter

1g	kunne produsere diskekaker, bestillingskaker og porsjonskaker med ulik smak og form

1h	kunne skrive tekst på kakene med gele og sjokolade og vise kreativitet, form- og farvesans i dekoren


Mål 2
Lærlingene skal kunne produsere ulike typer råmasse for framstilling av bakverk og kunne bruke råmasse i kombinasjon med mørdeiger og tertedeiger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne produsere rystede råmasser

2b	kunne bruke råmasse til ulike typer bakverk som massarin, kransekaker og makroner

2c	kunne framstille makronbakverk av mandler, nøtter og kokos og kunne forklare rystings-temperaturene og arbeidsgangen

2d	kunne lage småkaker, snitter, stenger og andre kaker med makroner av mandel-, nøtte- og kokosmasser




Mål 3
Lærlingene skal kunne ryste nøtter og kunne lage og bruke glasurer og geleer for garnering av kaker 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lage vannglasur og glassere ferdige varer

3b	kunne bruke ulike geletyper 

3c	kjenne og kunne bruke forskjellige geleringsstoffer

3d	kunne glanse varer både før og etter avbaking

3e	kunne ryste mandler og nøtter som skal brukes til ferdiggjøring av kaker



2.4	Marsipan- og sjokoladearbeider


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til framstilling av råmasse og marsipan

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge råvarer og bearbeide disse til marsipan

1b	kjenne blandingsforhold i råmasser og kunne produsere forskjellige marsipankvaliteter

1c	kjenne til erstatninger for mandler som kan inngå i marsipan 


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke marsipan på en kreativ måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne farge marsipan og legge hvitt, farget og sjatert marsipanovertrekk på kaker

2b	kunne bruke former til figurframstilling

2c	kunne modellere enkle figurer og blomster 

2d	kunne sminke med spray og pensel, glanse og lakke produktene
2e	kunne emballere marsipanfigurer på en estetisk og salgsfremmende måte


Mål 3
Lærlingene skal kunne vurdere riktig blandingsforhold mellom fett og sjokolade til ulike formål, og kunne legge overtrekk på kaker 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke sjokolade til ulike formål

3b	kunne temperere sjokoladen riktig i forhold til bruksområde og kjenne konsekvensene ved feil temperering



2.5	Spesialkonditori


Mål 1
Lærlingene skal kunne framstille råmasser, temperere og ferdiggjøre fondant og kunne koke kremer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bearbeide mandler og velge riktig blandingsforhold til ulike råmasser

1b	kunne temperere og bearbeide fondant til ulike bruksområder

1c	kunne koke ekte kremer og lage kremer på fettbasis


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage oppsatser, bunner, konfektkaker og konfekt basert på råmasse og vise kreativitet og estetisk sans ved utførelsen av arbeidet 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lage ulike kransekakeoppsatser

2b	kunne lage fyllinger og konfektmasser med råmasse 

2c	kunne lage finere mandel- og makronbunner til bruk i konfektkaker 

2d	kunne lage konfekter til kransekakeoppsatser
2e	kunne sprøyte ornamenter, filigran og dekor på oppsatser med sjokolade- og eggehviteglasur


Mål 3
Lærlingene skal kunne lage og dekorere petits fours, konfektkaker og desserter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne sette sammen og kunne legge overtrekk på ulike typer petits fours

3b	kunne sette sammen og ferdiggjøre konfektkaker

3c	kunne anrette is med ulik smak, form og dekor

3d	kunne anrette ulike puddinger, mousseer, geleer og fromasjer for servering



2.6	Kvalitetssikring 


Mål 1
Lærlingene skal kunne bestille, motta, kontrollere og lagre råvarer på en hygienisk og økonomisk forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere kvantum i forhold til produksjon og leveringstidspunkt

1b	kunne kontrollere varenes kvalitet og kvantitet i forhold til bestillingseddel, følgeseddel og faktura

1c	kunne reklamere på varen når det er avvik ut over toleransegrensene

1d	ha medansvar for orden og hygiene på alle lager 

1e	kjenne til alle rutiner i forbindelse med temperaturkontroll og rullering 

1f	kunne gjøre rede for lagerstyring






Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike typer hjelpemidler ved behandling av råvarer etter resepter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

2b	kunne bruke alle typer vekter og volummål


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om og vise medansvar for orden, hygiene, vedlikehold og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	vise god orden og hygiene og være korrekt påkledd

3b	kunne betjene oppvaskmaskin

3c	kunne gjøre rede for ren og uren sone

3d	kunne vurdere rengjøringsmidler i forhold til sikkerhet og miljø

3e	være kjent med og gjøre sin del av bedriftens renholdsprogram

3f	kunne vite hvor viktig personlig hygiene og produksjonshygiene er for kvaliteten av produktene

3g	kunne ta enkle bakteriologiske prøver for påvising av bakterievekst

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

3i	kjenne til faren for forbrenning i forbindelse med fett og sukker 

3j	kunne utføre førstehjelp ved forbrenninger

3k	kunne slokke fett- og sukkerbranner







2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie

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	ha kjennskap til hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne den nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	ha kjennskap til bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

2d	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2e	ha tilstrekkelig kunnskap og kjennskap til lover og forskrifter 

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

2g	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 og gjøre rede for hvordan de ansattes arbeidsinnsats kan påvirke bedriftens økonomiske situasjon

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






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 konditorfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul  1:	Kakebakst og butterdeig

Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3 og 4.

25%
Modul  2:	Dessertkaker, dekor og		makroner
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul  3:	Marsipan og sjokoladearbeider
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%
Modul  4:	Spesialkonditori
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

20%
Modul  5:	Kvalitetssikring
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

5%
Modul  6:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
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.


