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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 pølsemakerfaget.


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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5
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Pølsemakerfaget er et gammelt fag. Allerede i oldtiden kjente grekere og romere til kunsten å blande kjøtt og flesk sammen med krydder og salt for så å fylle blandingen i naturtarmer eller leirformer. Likevel var det først ved begynnelsen av dette århundret at pølsemakerfaget fikk en utvikling og ble et eget fag. På den tiden fikk vi elektrisitet og det begynte å komme maskiner som kunne bearbeide kjøttet. I byene utviklet virksomheten seg fra å være torg- og markeds-handel til små slakterforretninger som kjøpte opp slakt, for så å dele opp og bearbeide kjøttet til pølser og pålegg.

Helt fram til 1950-årene foregikk det meste av produksjonen hos de lokale slakterforretningene som gjerne hadde et pølsemakeri i forbindelse med butikken. På landsbygden var det høst-slakting på gårdene, og det ble produsert pølser, kjøttkaker og spekemat til egen husholdning.

Pølsemakerfaget lå under håndverksloven inntil det i 1953 ble lagt inn under den nye lærling-loven. Som en følge av den nye loven ble det nå opprettet lærlingskoler for faget. I 1981 ble lov om fagopplæring i arbeidslivet gjort gjeldene og pølsemakerfaget ble lagt under denne.

Produksjonen av kjøttvarer er regulert av mange lover og forskrifter, noe som krever at pølse-makeren må ha god kjennskap til disse. Det stilles strenge krav til renslighet og god hygiene hos dem som arbeider innen kjøttindustrien.

Som en følge av at myndighetene stiller strenge krav til bransjen, og en stadig økende konkur-ranse om markedet, har kravet til lønnsomhet ført til endret struktur og spesialisering av produk-sjonen. I dag er det fortsatt håndverksbedrifter som produserer kjøttvarer til eget salg, men store og mindre industribedrifter produserer hovedtyngden av kjøttvarene som leveres til grossister, kjeder, større dagligvareforretninger og storhusholdningsbedrifter. I industribedriftene ser vi ofte egne spesialiserte produksjonslinjer hvor det produseres bare noen få produkter. Denne har ført til behov for en viss valgmulighet i fordypningområder utover den tradisjonelle pølse- og pålegg-produksjonen. For eksempel produksjon av spekemat krever spesiell utrustning og kan lokaliseres til noen få anlegg rundt i landet.

Pølsemakerfaget gir derfor mulighet for opplæring både i håndverksbedrifter og i industrianlegg for kjøttvareproduksjon.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i pølsemakerfaget 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 pølsemaker-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 pølsemakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt og på en håndverksmessig forsvarlig måte og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne holde orden og ivareta krav til personlig hygiene og produksjonshygiene i 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 rappotering

	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 frammer likeverd og likestilling

	utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte krav til kvalitet og økonomi

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for pølsemakerfaget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for pølsemakerfaget og kjøtt-bransjen, og kjenne den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god sevice overfor kunder

	kunne være kreativitet i utførelsen av sitt arbeide

	vise evne til å ivareta pølsemakerfagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne pølsemakerfagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter
	kjenne kjøttbransjens og pølsemakerfagets 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	Råstofflære , kalkyler og reseptberegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og kontrollere råvarer i henhold til gjeldene regelverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne motta råvarer og kunne kontrollere at råvarene tilfredsstiller gitte krav

1b	kunne utnytte råvarer på en økonomisk forsvarlig måte

1c	kunne kontrollere at råvaren har riktig vekt og temperatur

1d	kunne bruke vekter og måleinstumenter for kontroll av råvarer

1e	kunne veie og måle opp råvarene i henhold til produksjonsbeskrivelsen

1f	kunne kontrollere at råvarene er merket i henhold til merkeforskriftene

1g	kunne lagre råvarer med rett temperatur i henhold til forskriftene

1h	kunne foreta prøveuttak, vanlige kontrollanalyser og kunne fortolke resultatene

1i	kunne gjøre rede for de viktigste faktorer som påvirker råvarens kvalitet før de leveres til bedriften

1j	kunne organisere lageret slik at bedriftens krav til vareflyt blir ivaretatt

1k	kjenne til de vanligste kvalitetsavvik, hvilke toleransegrenser som er fastsatt i bedriften og hvilke prosedyrer som gjelder for godkjenning og avvisning av råvarer






Mål 2
Lærlingene skal kunne beregne produktenes næringsinnhold og kunne utføre resept-beregning og kalkulasjon av ulike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kontrollere om næringsinnholdet i produktene er i samsvar med forskriftenes krav

2b	kunne bygge opp produksjonsresepter

2c	kunne utarbeide nye resepter slik at de tilfredsstiller forskriftenes krav

2d	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi ved reseptberegning og produktkalkulasjon



2.3	Deiger , farse-og pølseproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne kverne, hakke og bearbeide råstoffer til ulike produkter på en faglig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne produsere deiger , farse- og pølseprodukter etter de behandlingsteknikker og produksjonsmetoder som er aktuelle i bedriften

1b	kunne forklare prinsippene som gjelder for binding av proteinstoffer og emulgering av fett i farsen 

1c	kunne tilsette hjelpestoffer i korrekt mengde, i riktig rekkefølge og med riktig temperatur

1d	kunne kjenne egenskapene til aktuelle tilsetnings- og hjelpestoffer og vite hvilken virkning de har på deiger, farse- og pølseproduksjon

1e	kunne betjene og justere stopperen for pølseproduksjon

1f	kunne bearbeide natur-og kunsttarm for stopping

1g	kunne stoppe, vikle, knyte og henge opp ulike pølsesorter manuelt

1h	kunne betjene og justere stansemaskiner for utstansing av produkter

1i	kunne betjene og justere tilleggsutstyr for aktuelle maskiner

Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke ulike røyke-, koke- og stekemetoder og kunne avkjøle farse- og pølseproduktene etter gitte prosedyrer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beregne temperaturer og sette tider for de ulike farse-og pølseproduktene som skal røykes, kokes eller stekes

2b	kunne betjene røyke- og kokeskapets styringspanel

2c	kunne bruke varm-, halvvarm- og kald røyk

2d	kunne foreta riktig nedkjøling av produktene etter varmebehandlingen

2e	kunne gjøre rede de ulike røykemetoders virkning på og betydning for produktene

2f	forstå betydningen av riktig temperatur og fuktighet ved varmebehandling og nedkjøling



2.4	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 forklare kriteriene som er lagt til grunn for valg av kontrollpunkter og kunne gjøre rede for hvilke punkter som må kontrolleres

1f	kunne vurdere egnede kontrollmetoder og kunne kontrollere produksjonsprosessen

1g	kunne gjøre rede for bedriftens rutiner for avviksbehandling, kunne iverksette korrigerende tiltak og rapportere om utført arbeid

1h	kunne gjøre rede for bedriftens kjølekjede og parametre, og vite hvordan produkt-kvaliteten påvirkes ved feilbehandling

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 kjennskap til næringsmiddelkontrollens oppgave og virkeområde

2c	kunne etterleve bedriftens krav til bekledning og garderoberutiner

2d	kjenne bedriftens renholdsprogram og utføre oppgaver som denne fastsetter 

2e	kjenne bedriftens hygienesoner og kunne følge bedriftens rutiner med hensyn til person-trafikk og vareflyt

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

2g	kunne følge bedriftens rutiner for sikring av personell, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

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

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





2.5	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, arbeidsoppgaver 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 til de økonomiske forhold som påvirker produksjonskostnadene

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

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 kunne utføre sitt arbeid i henhold til disse



2f	kunne gjøre rede for hvilke fagorganisasjoner som er representert på bedriften og den tilknytning bedriften har til hovedorganisasjon både på arbeidsgiversiden og arbeids-takersiden

2g	kjenne til den tariffavtale som er gjeldene for arbeidsområdet








Valgfrie moduler


2.6	Påleggsproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere pålegg etter de behandlingsteknikker og produksjonsmetoder som er aktuelle i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	velge og behandle emner og råstoff til påleggsproduksjon

1b	kunne skjære til emner til ulike påleggslag som skal produseres

1c	vise gode skjæreferdigheter ved tilskjæring av emner til påleggsproduksjon

1d	kunne velge ut råstoff og sorteringer til de ulike påleggsortene etter bedriftens resepter og prosesser

1e	kunne velge riktig råstoff og kunne utføre riktig utskjæring på en økonomisk og kvalitetsmessig forsvarlig måte


Mål 2
Lærlingene skal kunne salte og tromle råstoffer for de enkelte påleggproduktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne de viktigste saltetypene og tilsetningsstoffene, og deres egenskaper

2b	kunne beregne og lage saltlaker 

2c	vite hvilken innvirkning saltet og tilsetningsstoffene har på lakestyrken

2d	kunne salte, tromle og beregne lakemengder i kjøttet og kunne utføre produksjonen i henhold til produksjonsbeskrivelsen








Mål 3
Lærlingene skal kunne hakke bindefarser til pålegg og kunne bruke tilsetnings- og hjelpestoffer riktig i produksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne kverne, hakke og blande råvarer, og kunne bruke tilsetnings- og hjelpestoffer i korrekt mengde, i riktig rekkefølge og med riktig temperatur

3b	forklare prinsippene ved binding av proteinstoffer og emulgering av fett i farsen i forbindelse med påleggsproduksjon

3c	kjenne egenskapene til ulike tilsetnings- og hjelpestoffer, og deres virkning på bindfarser i påleggsproduksjon


Mål 4
Lærlingen skal kunne stoppe inn de ulike påleggsorter og kunne klargjøre produktene for varmebehandling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne betjene og justere stopperen for påleggsproduksjon

4b	kunne bruke og behandle aktuelle tarmtyper på riktig måte

4c	kunne stille inn og bruke klipseutstyr for lukking av tarmen

4d	kunne gjøre rede for lagringsbetingelser, forbehandling, stoppetrykk, prikking, koke-temperatur og etterbehandling for de ulike tarmtyper

4e	kunne betjene og justere tilleggsutstyr for aktuelle maskiner


Mål 5
Lærlingene skal kunne sy pålegg, kunne behandle ruller og skinker og kunne bruke skinkekanon på en håndverksmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne krydre og legge pålegg i form i henhold til produksjonsbeskrivelsen

5b	kunne sy ruller og kunne legge ruller og skinker i form 

5c	kunne bruke skinkekanon med tarm og nett, kunne knyte og klipse ender og kunne stroppe for opphenging
Mål 6
Lærlingene skal behandle pålegget med ulike røyke-, koke- og stekemetoder som er aktuelle i bedriften og kunne utføre riktig etterbehandling og nedkjøling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne beregne temperatur og sette tid på de ulike påleggsproduktene som skal røykes, kokes eller stekes

6b	kunne bruke det tekniske utstyret som benyttes til varmebehandling og nedkjøling av pålegg

6c	kunne vurdere etterpress av former etter varmebehandling, kunne ta pålegget ut av formen og kunne klargjøre det for videre pakking



2.7	Spekevareproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere spekevarer etter behandlingsteknikker og produksjonsmetoder som er aktuelle i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge og behandle aktuelle kjøttsorteringer for produksjon av spekevarer

1b	kunne kverne og hakke råvarer og kunne tilsette salt, krydder og hjelpestoffer i henhold til prosessbeskrivelsen 

1c	kunne forklare prinsippene som gjelder for hakking av spekepølse etter natur- og fermenteringsmetoden

1d	kjenne egenskapene til ulike tilsetnings- og hjelpestoffer og deres virkning på spekevareproduksjon


Mål 2
Lærlingen skal kunne stoppe inn ulike spekevarer og kunne klargjøre produktene for viderebehandling 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne betjene og justere stopperen for spekevareproduksjon
2b	kunne bruke og behandle aktuelle tarmtyper på riktig måte

2c	kunne stille inn og bruke klipseutstyr for lukking av tarmen

2d	kunne gjøre rede for lagringsbetingelser, forbehandling, stoppetrykk, prikking og etterbehandling for ulike tarmtyper

2e	kunne betjene og justere tilleggsutstyr for aktuelle maskiner


Mål 3
Lærlingene skal utføre salting og modning av bedriftens vanligste spekevarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om saltets og tilsetnings- og hjelpestoffenes virkning på råvarene og deres betydning for spekevarer

3b	kunne beregne og lage saltlaker og vite hvilken innvirkning saltet og tillsetningsstoffene har på lakestyrken for spekevareproduksjon

3c	kunne bruke de ulike saltemetoder og vite hvilke metoder som brukes til ulike spekevarer

3d	kunne forklare betydningen av riktig ph-verdi, temperatur og relativ fuktighet under salte- og modningsprosessen


Mål 4
Lærlingene skal fortørke, røyke og speke produktene etter naturmetoden og fermenteringsmetoden

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne betjene røyke- og klimaskapets styringspanel, kunne beregne relativ fuktighet og kunne sette riktig temperatur og tid for de ulike produktene

4b	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom tørr og fuktig temperatur og kjenne betydningen av relativ fuktighet

4c	kunne beregne tørkesvinnet

4d	kunne gjøre rede for varens vannaktivitet (Av) og de grensene kjøttforskriftene setter for disse

4e	kunne styre riktig luftfordeling og hastighet under tørke- og spekeprosessen


2.8	Industri, prosess og styring


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjonsplanlegging og kunne bruke aktuelle hjelpemidler under produksjonsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare hvordan produksjonsplanleggingen foregår

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

1c	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i produksjonsprosessen

1d	kunne tegne og tolke flytskjema for prosessen

1e	kunne registrere driftsdata og utarbeide rapporter på grunnlag av disse

1f	kunne planlegge eget arbeid og sørge for tilgang på råvarer og utstyr


Mål 2
Lærlingene skal kunne betjene produksjonsutstyret i en normal driftssituasjon og kunne overvåke prosessen og gjøre de nødvendige inngrep under prosessgangen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne klargjøre og omstille maskiner og utstyr ved oppstart og omlegging av produksjonen

2b	kunne følge start- og stopprosedyrer for ulike maskinområder

2c	kunne bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr som er nødvendig i produksjonen

2d	kunne identifisere og rette driftsforstyrrelser











2.9	Ferdigmatproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ferdigmat etter de behandlingsteknikker og produksjonsmetoder som er aktuelle i bedriften

Hovedmoment
Lærlingene skal

1a	kunne bruke aktuelle maskiner og utstyr for ferdigmatproduksjon

1b	kunne tilsette råvarer og hjelpestoffer i korrekt mengde i riktig rekkefølge og med riktig temperatur 

1c	kunne forklare prinsippene som gjelder for binding av proteinstoffer og emulgering 

1d	kjenne egenskapene til tilsettings- og hjelpestoffer og deres virkning på ferdigmatproduktet

1e	kunne produsere deiger og farser 

1f	kunne utføre riktig varmebehandling og nedkjøling for å sikre produktets kvalitet


Mål 2
Lærlingene skal kunne behandle de mest brukte råvarene for ferdigmatproduksjon på en korrekt måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bearbeide og lagre råvarer som brukes i ferdigmatproduksjon på riktig måte

2b	kunne utnytte og forberede råvarene for videreproduksjon etter gjeldende spesifikasjoner

2c	kunne lagre og produsere ferdigmat slik at råvarens næringsinnhold og egenskaper blir ivaretatt


Mål 3
Lærlingene skal kunne sette sammen resepter i henhold til krav til næringsinnhold og spesialkost

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om allergiframkallende råvarer og hjelpestoffer

3b	kunne sette sammen spesialkost ut fra brukernes behov

3c	kunne tilpasse produksjonen til nye mattrender og samtidig kunne ivareta norske mattradisjoner


Mål 4
Lærlingene skal kunne emballere og merke varene etter gjeldene forskrifter og bedriftens krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke riktig emballasje og pakkemetode 

4b	kunne bruke riktig emballasje avhengig av rettens videre behandling

4c	kunne merke varene etter merkeforskriftene



2.10	Finstykking


Mål 1
Lærlingene skal kunne finstykke stykningsdeler av alle dyreslag til forbrukerpakninger etter bedriftens spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere kvalitet på stykningsdetaljer av aktuelle dyreslag

1b	kunne foreta finstykking fra stykningsdeler til steker, koteletter, biffer og fileter

1c	kunne beregne porsjonsstørrelser og kunne skjære til porsjonsstykker

1d	kunne beregne svinn ved saging av ferskt og frossent kjøtt


Mål 2
Lærlingene skal kunne emballere og merke finstykkede kjøttvarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke bedriftens forskjellige pakkeutstyr og kunne velge riktig pakkemetode og emballasje
2b	kjenne til emballasjekonvensjonen (E.K.)

2c	kunne pakke stykningsdelene på en delikat og salgsfremmende måte

2d	kjenne til merkeforskriftenes krav og kunne arbeide i henhold til disse



2.11	Pakking og emballering


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke ulike pakkemetoder som blir benyttet i bedriften og kunne bruke og vedlikeholde pakkemaskiner med tilleggsutstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare hvordan gass, vakuumpakking og pakking med plastfilm påvirker varen

1b	kjenne til ulike pakkemetoder og den betydningen valg av metode har for varen

1c	kunne betjene pakkemaskiner med tilleggsutstyr

1d	kunne montere, demontere og vedlikeholde pakkemaskiner med tilleggsutstyr

1e	kunne omstille pakkemaskiner for de ulike produktene


Mål 2
Lærlingene skal kunne kunne forberede og bearbeide produkter for emballering etter bedriftens spesifikasjoner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kvalitetsvurdere og sortere ut enkeltprodukter i forhold til bedriftens kvalitetskrav

2b	kjenne kriterier som gjelder for utsorteringen 

2c	kunne kutte og skrelle aktuelle pølsesorter

2d	kunne skjære opp hele produkter til forbrukerpakninger





Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke de vanligste emballasjematrialer og kunne følge lover og forskrifter som gjelder for pakking og emballering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til hva emballasjekonvensjonen (E.K). står for og hvilken garanti dette gir forbrukeren

3b	kjenne de vanligste emballasjematrialer og deres egenskaper

3c	kjenne til emballasjens tekniske egenskaper med hensyn til tetthet, sveiseevne og mekanisk styrke

3d	kunne bruke lover og forskrifter som gjelder for pakking av kjøtt og kjøttprodukter

3e	kunne lagre og behandle emballasjen riktig


Mål 4
Lærlingene skal kunne følge lover og forskrifter som gjelder for merking av varer 

Hovedmoment
Lærlingene skal

4a	kunne bruke merkeforskriften for ferdigpakkede næringsmidler

4b	ha kunnskaper om hva slags merking ulike produkter krever

4c	kjenne forskrifter som gjelder for merking av kjøttråvarer og kjøttprodukter og kunne utføre merking i henhold til forskriftenes krav

4d	kunne merke produktet i henhold til hygieniske og kvalitetsmessige krav







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 pølsemakerfaget

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del
av total opplæring
Modul 1:	Råstofflære, kalkyler og 				reseptberegninger
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

10%
Modul 2:	Deiger, farse og 	pølseproduksjon
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

30%
Modul 3:	Kvalitetskontroll og hygiene
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

60%


1.2	Valgfrie moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del
av total opplæring
Modul 5:	Påleggsproduksjon
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

20%
Modul 6:	Spekevareproduksjon
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%
Modul 7:	Industri, prosess og styring
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

20%
Modul 8:	Ferdigmatproduksjon
Kapittel 2.9
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%
Modul 9:	Finstykking
Kapittel 2.10
Mål 1 og 2.

20%
Modul 10:	Pakking og emballering
Kapittel 2.11
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%
Til sammen

40%


Lærlingene må velge mellom to av de 6 valgfrie modulene 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.

