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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 slakterfaget.


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, 18. desember 1995.
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5
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Så lenge det har vært spist kjøtt i vår kultur har det foregått slakting. I oldtiden ble buskap ført til spesielle slakteplasser, der det i forbindelse med slaktingen ofte foregikk relgiøse ritualer. Bare utvalgte personer kunne stå for denne slaktingen. I det gamle Israel ble dyr ofret, det vil si at innvoller og fett o.l ble brent på offerbålet. Resten av dyret ble brukt til offermåltid. (Jfr. 3. Mosebok 3;7, 11-21.) I Norge har gårdsslakting spilt en viktig rolle, og bygdeslakteren har hatt en aktiv rolle på landsbygda helt fram til vår tid. I Magnus Håkonssons Bylov (1263) nevnes slátrmangarar, som imidlertid kan ha vært mer kjøtthandler enn slakter.

Fra Middelalderen kjenner vi til laugsvesenet. Det fantes både svennelaug og mesterlaug.
I Norge kan vi spore de første laugene i slakterfaget til første delen av forrige århundre. Laugene organiserte opplæring i fagene. Noen av de eldste laugene for slaktere og pølsemakere vi kjenner i dag kan følges tilbake til begynnelsen og midten av forrige århundre. I 1910 samlet den private bransjen seg under navnet Norges Slakter og Pølsemakerforbund. Dette forbundet har senere endret navn til Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Tidlig i dette hundreåret ble det startet endel bondeeide slakterier rundt i landet. Det eldste som fortsatt er i virksomhet, er Fellesslakteriet i Oslo som i dag er en del av Norsk Kjøttsamvirke. Slakteriet startet sin virksomhet i 1911. De bondeeide slakteriene samlet seg i 1931 under organisasjonen Norges Fleskesentral, som bare noen år senere endret navnet til Norges Kjøtt og Fleskesentral (NKF). I dag heter organisasjonen Norsk Kjøttsamvirke.

Utviklingen fra at slaktingen på gårdene ble flyttet over på slaktehusene i byene har gått videre. I dag har vi flere store sentrale slakterier rundt i landet. De senere årene har det vært en betydelig teknologisk utvikling i slakteriene. Utviklingen har ført til at slakteriene har spesialisert seg innen bestemte dyreslag. Slakteriene betyr mye for en rasjonell og økonomisk slakting og en god utnyttelse av slaktet og biproduktene, og ikke minst sikrer dagens system en god hygienisk behandling av slaktene.

Alle offentlige bestemmelser som regulerer drift og tilsyn av slakteriene er gitt gjennom lov-verket. Lovverket skal sikre at produksjonen av slaktedyr, slakt og kjøttvarer foregår på en slik måte at næringsmiddelhensynet blir ivaretatt langs hele varekjeden. Videre skal det ved tilsyn av slakteriene sikres at gjeldene bestemmelser om dyrevern og dyrehelse overholdes. Alle virksom-heter som driver slakting, nedskjæring eller produksjon av kjøtt og kjøttvarer skal være autori-serte, uansett hvilke dyreslag som blir slaktet.

Arbeidet i slakteriene krever god fysikk, fagkunnskap og håndverksmessig dyktighet. Arbeidet består i å bedøve, avlive, flå, skålde og å ta ut indre organer av slaktet. Slakteren skal ferdiggjøre slaktet og ta vare på biprodukter, huder og skinn på en økonomisk god måte, samt behandle avfallstoffene forsvarlig i forhold til miljøet.

Slakterfaget lå under håndverksloven inntil det i 1953 ble lagt inn under den nye lærlingloven. 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 slakterfaget ble lagt under loven.
1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i slakterfaget 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 slakterfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	slakter.
Fagbetegnelse: 	slakterfaget.

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 slakterfaget

Lærlingene skal

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

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

	bruke verneutstyr

	kunne utvise 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 hånverksmessig grundig og nøyaktig 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 slakterfaget og kjøttbransjen, 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 slakterfagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne kjøttbransjens og slakterfagets 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	Behandling av levende dyr


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og respekt for dyrenes naturlige behov og adferd

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne dyrenes behov for fôr og drikke

1b	forstå dyrenes ulike reaksjonsmønstre relatert til kjønn, gruppe og livsvilkår

1c	kunne påvirke miljøfaktorer som fremmer dyrenes trivsel

1d	kunne vurdere dyrenes tilstand og deres egnethet for transport


Mål 2
Lærlingene skal kunne behandle levende dyr etter gjeldende eksterne og interne krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	forstå intensjonen i Dyrevernloven

2b	kunne behandle levende dyr slik at dyrene ikke utsettes for unødig lidelse

2c	kjenne klimakravene for transport av levende dyr

2d	kjenne kravene til utforming av transportmiddel

2e	kunne vurdere og bruke ulike drivteknikker og driveutstyr

2f	kjenne kravene til utforming av oppstallingsplass på slakteriet

2g	kjenne til ytre faktorer som påvirker slakteprosessen og kjøttkvaliteten

2h	kjenne rutiner for varsling til og fra tilsynsmyndighet for dyr med skade og sykdom

2.3	Slaktelære


Mål 1
Lærlingene skal kunne avlive dyr på en human og håndverksmessig god måte i samsvar med gjeldende regelverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne aktuelle krav til bedøving og avblødning

1b	kunne velge og bruke riktig bedøvingsmetode for de ulike dyreslagene

1c	kunne foreta etterkontroll av bedøvingen i henhold til etiske krav

1d	kunne tappe blod fagmessig fra hengende og liggende slakt ved knivstikk og med kanyle 

1e	kjenne aktuelle hygienekrav i forhold til hva blodet skal brukes til


Mål 2
Lærlingene skal kunne slakte ut dyreskrotten på en hygienisk og håndverksmessig god måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke redskap for utslakting på en håndverksmessig forsvarlig måte

2b	kunne skille mellom urene og rene arbeidsoperasjoner

2c	kunne følge vaske- og steriliseringsrutiner ved utslakting mellom urene og rene arbeidssoner

2d	kunne gjøre rede for faktorer som påvirker skolleresultatet

2e	kunne utføre skollingen tilpasset det aktuelle utstyret

2f	kunne ivareta hudens og skinnets verdi og unngå skader på skrottens hinner ved oppspretting

2g	kunne flå ovenfra og ned og ivareta kravet til god slaktehygiene 

2h	kunne utføre juravtak før nedenforliggende flater frigjøres og uten at juret punkteres

2i	kunne unngå forurensing fra endetarm og spiserør ved å ta ut tarmsettet på en hygienisk forsvarlig måte  

2j	kunne utføre uttak av brystorganer på en hygienisk måte og slik at produktene ikke verdiforringes

2k	kunne utføre uttak og rengjøring av hode og tunge slik at produktene ikke verdiforringes

2l	kunne kløyve slaktet manuelt og kunne analysere avvik ved automatisk kløyving

2m	kunne iverksette tiltak ved forurensning i forbindelse med utslakting

2n	kjenne rutiner for varsling av tilsynsmyndigheter ved funn av synlige kvalitetsavvik 

2o	kunne følge bedriftens system for kvalitetssikring og kunne foreslå eventuelle korrigerende tiltak 

2p	kunne utføre sluttrimming av slaktet



2.4	Biprodukter


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle biprodukter på en håndverksmessig og faglig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge og utnytte lokaler rasjonelt for produksjon av biprodukter

1b	kunne vurdere hud- og skinnkvalitet

1c	kunne trimme, konservere og tilrettelegge huder og skinn for lagring og pakking

1d	kunne sortere og pakke ull etter klipping

1e	kunne renskjære og pakke aktuelle biprodukter til humant konsum fra ulike dyreslag

1f	kunne konservere og pakke blod avhengig av anvendelse

1g	kunne gjøre rede for kvalitetskrav som stilles til destruksjonsråstoff

1h	kunne gjøre rede for krav som stilles til oppbevaring, konservering og transport av destruksjonsråstoff

1i	kunne sortere, konservere og pakke råstoff til dyrefôr eller destruksjonsråstoff


Mål 2
Lærlingene skal kunne bearbeide biprodukter på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte og ha kunnskaper om kulturelle forskjeller ved behandling av biprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne bruksområdene for ulike biproduktene

2b	kunne bearbeide og utnytte biprodukter på en økonomisk forsvarlig måte

2c	kunne bearbeide biprodukter ut fra miljømessige hensyn

2d	kunne gjøre rede for sykdomsrisiko og kvalitetsavvik ved bruk av rått slakteavfall

2e	kunne bruke anleggets metode for oppsamling og kunne gjøre rede for bruk av husdyrgjødsel

2f	kunne gjøre rede for kulturelle forskjeller ved behandling av ulike biprodukter



2.5	Klassifisering


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om prinsippene som gjelder for klassifisering av helt slakt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne fastsette riktig kvalitetsklasse på grunnlag av skrottens sammensetting av kjøtt, fett og bein

1b	kunne gjøre rede for foringsmetoder, rutiner for husdyravl og riktig slaktetidspunkt på grunnlag av klassifiseringsresultater

1c	kunne klassifisere helt slakt for en rasjonell kjøttomsetning


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om kvalitetskriterier for slakt og kunne utføre slutt-kontroll av den ferdige skrotten

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne varespesifikasjonene for helt slakt
2b	kunne vurdere slaktets hygieniske standard visuelt 

2c	kunne kontrollere at slaktet er trimmet og pusset etter gjeldende spesifikasjoner og kunne foreta renskjæringer

2d	kjenne klassifisørens ansvar i forbindelse med sluttkontroll av helt slakt



2.6	Kvalitetskontroll og hygiene


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan kvalitetskontrollen er organisert, og kunne delta aktivt i arbeidet

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 aktuelle maskiners måleinstrumenter og hvordan bedriftens varslingsutstyr fungerer

1e	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	gjøre rede for bedriftens rutiner for avviksbehandling og rapportering, og kunne iverksette korrigerende tiltak

1h	kunne gjøre rede for bedriftens kjølekjede og parametere, og vite hvordan produktkvaliteten påvirkes ved avvik av temperatur

1i	kjenne bedriftens system for internkontroll 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 hensikt 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 personlige sikkerhet

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

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

2g	kunne tilrettelegge og utføre arbeidet på en ergonomisk riktig måte 

2h	kunne følge bedriftens rutiner for sikring av personell i det daglige arbeidet

2i	kunne følge bedriftens rutiner for skadedyrsbekjempelse 

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

2k	kunne forklare vannforbrukets virkning for 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 eventuelt 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 kunne 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 slakterfaget

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

10%
Modul 2:	Slakterlære
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

50%
Modul 3:	Biprodukter
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

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

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 ett eller flere 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.

