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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 modulene for særløp videregående kurs tekstilrenholds-faget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 26. januar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Renhold av tekstiler har eksistert like lenge som menneskene selv, men tekstilrenhold organi-sert i egne bedrifter går ikke lengre tilbake enn til århundreskiftet. Etter krigen har det skjedd en rivende utvikling i bransjen, både teknologisk og på andre måter. Mens man før hadde en høy grad av manuelt arbeid, har man idag tatt i bruk automatiserte maskiner med moderne styrings- og reguleringsteknikk. Hygiene, miljø og energiøkonomisering opptar bedriftene i stadig økende grad.

Kjemisk rensing og garderobefarging ble i 1918 lovfestet som håndverk i Norge med en svenneprøve som omfattet både farging og rensing. I 1962 ble en ny opplæringsplan for kjemiske rensere godkjent, garderobefarging ble tatt ut av faget og er nå ikke underlagt Lov om fagopplæring i arbeidslivet.
I Reform 94 blir faget kjemiske rensere utvidet til også å omfatte vaskerifag. Faget får betegnelsen tekstilrenholdsfaget og yrkesbetegnelse blir tekstilrenholder.

Fra 1960 og utover gjennomgikk renseribransjen store omveltninger. Fra å være 30 - 40 store sentrale produksjonsbedrifter med små filialer, er det idag (1995) ca 400 renserier -  mindre bedrifter som ofte drives som "mann og kone"- butikker. Utviklingen i utlandet synes å dreie i retning av større enheter som tar seg av den kjemiske rensingen og mindre butikker med etterbehandlingsutstyr. Dette skyldes blant annet de strenge krav myndighetene setter til bruken av løsemidler.

Vaskerifag har ikke tidligere vært underlagt Lov om fagopplæring i arbeidslivet.
Vaskeribedrifter varierer idag (1995) i størrelse fra de helt små med 1 - 2 ansatte, til store industrivaskerier med opptil 150 ansatte og en dagsproduksjon på opptil  25 tonn. Bedriftene er spredd over hele landet. Totalt tar vaskeriene i Norge hånd om tekstiler til en verdi av mellom 3 og 3,5 milliarder kroner. Nær 1000 tonn vaskemidler brukes hvert år til å rengjøre ca 100.000 tonn tekstiler. For et nytt vaskeri regnes det et investeringsbehov på 2,5 - 3 millioner kroner for hvert tonn produsert tøy pr dag.

Arbeidsoppgavene i vaskerier og renserier  omfatter fagmessig rengjøring og stell av klær og tekstiler i industriell skala, daglig vedlikehold av maskiner og utstyr og dessuten kundebehandling.

Denne læreplanen gjelder for 1. opplæringsår i bedrift og er et ledd i en 3-årig fagutdanning som kvalifiserer for arbeid i renserier og vaskerier. Samtidig som  dette opplæringsåret  inngår i en fagutdanning, er det også et godt grunnlag for  utdanning til andre yrker hvor en arbeider med klær og tekstiler.

Læreplanen legger vekt på de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassene og i samfunnet. Bransjen påvirker miljøet gjennom rensevæsker og vaskemidler. Kunnskap om avløp og/eller utslipp og bevisst holdning til miljø og ressursspørsmål er derfor viktige i opplæringen.
1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt  i tekstilrenholdsfaget, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs kjemi- og prosessfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for tekstilrenholdsfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltids opplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for 1. års opplæring i bedrift i tekstilrenholdsfaget er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fagene. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av svenneprøven. For nærmere detaljer vises til vedlegg 1. 

Lærlinger som følger særløp, fritas for valgfag og kroppsøving. Når det gjelder de felles allmenne fagene norsk, engelsk og samfunnslære, bør lærlingene så langt det er praktisk mulig, avslutte disse fagene i løpet av det første opplæringsåret i bedrift.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Lærekontrakt tegnet for særløp, gjelder for hele opplæringsløpet inkludert evt. verdiskapingsdel.

Svennebrev
For å oppnå  svennebrev i tekstilrenholdsfaget,  må det avlegges svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller svennebrev. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.






Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Lærlingene skal

	kunne bruke, ta vare på og utføre daglig vedlikehold av maskiner og utstyr som normalt finnes i et renseri/vaskeri

	kjenne virkemåte og konstruksjon av en del maskiner som inngår i rengjørings- og etterbehandlingsprosesser

	kunne dra nytte av egne og andres erfaringer i renholdsfaget og kunne bruke disse kunnskapene tverrfaglig

	kunne arbeide med aktuelle kjemikalier og maskiner i tråd med gjeldende regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet, og med tanke på økonomi

	kunne bruke relevant verneutstyr 

	ha kunnskaper om ulike fibre, tekstiler, smusstyper og mikroorganismer

	kunne holde orden under arbeidet og kunne  utføre arbeidet grundig, systematisk og med stolthet for faget

	ha en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål

	kunne utføre arbeidet selvstendig og/eller i samarbeid med andre

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne til og kunne følge tekstilrenholdsfagets faglige og etiske normer

	kunne samarbeide og kommunisere faglig og tverrfaglig og kunne gjøre rede for sammenhengen mellom tekstilrenholdsfaget og andre bransjer

	kunne gjøre rede for historie, tradisjon og egenart som gjelder tekstilrenhold

	kjenne lover, regler og avtaler som gjelder i tekstilrenholdsfaget og kunne følge regelverket i praktisk arbeid

	kunne yte god service overfor kunder    

	kunne bruke tilgjengelig IT i arbeidet

	kunne stå for egne meninger, kunne begrunne sine vurderinger  og samtidig ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion
2.2	Kjemi, tekstil og materiallære


Mål 1
Lærligene skal kjenne de kjemiske prinsipper som har betydning for fiberoppbygging, med tanke på rengjøring og etterbehandling av tekstiler og materialer.
Lærlingene skal ha kunnskaper om vanlige smusstyper og enkel mikrobiologi.
Lærlingene skal vise innsikt og forståelse for forurensninger innen tekstilrenholdsfaget, og være bevisst sitt ansvar for å ivareta arbeidsmiljøet, nærmiljøet og miljøet globalt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om kjemiske reaksjoner som har relasjon til faget, om absolutt og relativ fuktighet, løselighet og blandbarhet, azeotropiske blandinger, destillasjon, emulsjoner og suspensjoner

1b	kunne ta hensyn til egenskapene til aktuelle organiske stoffer og funksjonelle grupper og 
ut fra stoffenes kjemiske oppbygging kunne kjenne igjen disse egenskapene

1c	kunne ta hensyn til vaskemidlers og hjelpestoffers sammensetning og virkemåte i en vaskeprosess og ha kunnskaper om samspillet i vaskeprosessen mellom vann, vaske-midler, materialer, hjelpestoffer, tekstiler og smuss

1d	ha kunnskaper om kjemisk oppbygging og virkemåte for aktuelle kjemikalier, kunne gjenkjenne og ta hensyn til symboler for merking av kjemikalier og kunne lagre kjemikalier forsvarlig

1e	kunne vurdere og ta ansvar for forsvarlig bruk av de enkelte stoffer og kjemikalier som brukes i renserier/vaskerier med hensyn til  forurensningsfarer  i arbeidsmiljø og ytre miljø

1f	kunne bruke aktuelt verneutstyr, bruke det i aktuelle situasjoner og  nyttiggjøre seg informasjonen i datablad

1g	ha kunnskaper om kjemisk oppbygging og løselighet  for ulike smusstyper, om vann og ulike vannkvaliteter og deres betydning for  tekstilrengjøring

1h	ha kunnskaper om hovedtyper av mikroorganismer, deres utbredelse og skadevirkning, om hvordan bakteriekulturer vokser og om hvordan bakterier bekjempes

1i	kunne beregne og avpasse mengde vaskemidler og hjelpestoffer etter behov







Mål 2
Lærligene skal ha kunnskaper om oppbygging og egenskaper til ulike fibre, og ved praktiske forsøk kunne identifisere ulike typer fibre. Lærlingene skal kunne ta hensyn til de ulike fibres egenskaper ved rengjøring av dem

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne identifisere ulike fibertyper innen fagområdet

2b	kunne gjøre rede for de enkelte fibres kjemiske oppbygging, kunne beskrive aktuelle fibres egenskaper i forhold til rengjøring og kunne ta hensyn til dette under behandlingen 


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til hvordan tekstiler fremstilles, hvilke materialer de enkelte tekstiler er bygget opp av, hvilken etterbehandling de har gjennomgått under frem-stillingen og kjenne til sammenhengen mellom fiberblanding og tekstilers økonomisk levetid 

Hovedmomenter
Lærlingen skal 

3a	ha kunnskaper om materialer og metoder for fremstilling av blant annet garn, tekstiler, trikotasje,  veving, Non Woven, laminater, belagte tekstiler og tepper

3b	kjenne til ulike typer impregneringsmetoder og ulike fibertypers reaksjon på disse

3c	kjenne til aktuelle etterbehandlingsmetoder ved produksjon av materialer og ha kunnskaper om de miljø- og helsemessige aspekter ved disse metodene

3d	ha kunnskaper om de enkelte fibres egenskaper med hensyn til varmepåvirkning, innfargingsmetoder, antikrympebehandling, flammehemming og bruksområder

3e	kjenne til sammenhengen mellom fiberblanding og økonomisk levetid for tekstiler


Mål 4
Lærlingene skal kunne identifisere og behandle vanlige typer pels- og skinnvarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til de mest brukte garvemetoder

4b	kunne identifisere ulike typer skinnvarer, kunne forklare skinnets oppbygging og kunne skille ekte skinnvarer fra kunstige varianter


4c	kunne skille mellom ulike overflatebehandlingsmetoder for skinn og pels, og kjenne til  ulike innfargings- og lakkemetoder

4d	kunne identifisere de vanligste feil og skader som kan forekomme på pels- og skinnprodukter, og kunne ta hensyn til de begrensningene man må legge på rengjøringen av skinn kontra tekstiler

4e	kunne utføre ulike etterbehandlingsmetoder


Mål 5
Lærlingene skal kjenne til egenskapene til produkter som inneholder dun, fjær og syntetiske fyllmaterialer. Lærlingene skal kunne behandle slike produkter slik at de beholder sine opprinnelige egenskaper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	ha kunnskaper om ulike dun- og fjærmaterialer

5b	kunne skille mellom ulike kvaliteter i dunfyllte varer og varer med syntetiske fyllmaterialer, og kunne behandle varene forskriftsmessig

5c	ha kunnskaper om egenskaper og oppbygging av ulike typer fjær og hvilken betydning dette har for rengjøringen av dem



2.3	Bransjelære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til den historiske utviklingen innen tekstilrenholdsbransjen og til renserier/vaskeriers rolle og plass i samfunnet

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kjenne til bransjens historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt

1b	ha kunnskaper om de ressurser og krav som danner rammebetingelser for renserier og vaskerier

1c	kjenne til lærebedriftens betydning for nærmiljøet

1d	ha kunnskaper om relevante miljøfaktorer og alternative rensemetoder

1e	kjenne bransjens aktuelle marked
Mål 2
Lærlingen skal ha kunnskaper om de ulike råstoffer og materialers opprinnelse, kjenne til deres historiske og nåværende betydning for næringsliv og internasjonal handel og for natur og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til hvor de vanligste råstoffene til konfeksjon har sin opprinnelse

2b	kjenne til den betydningen handel med skinn, pels, tekstiler og klær har hatt opp gjennom tidene og til handel med truede dyrearter

2c	kjenne til problemstillinger som knytter seg til bruk av pels og skinn

2d 	kjenne til gjenbruk av tekstiler og andre konfeksjonsmaterialer og til den miljømessige og økonomiske verdien av dette


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til lover og avtaler som har betydning for tekstilrenholds-bransjen og kunne utføre vanlige regneoppgaver i bransjen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i tekstilrenholdsbransjen

3b	kjenne til arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, håndverksloven, kvalitetssikring og internkontroll, med spesiell vekt på det som angår tekstilrenholdsbransjen

3c	beherske alle vanlige regneoppgaver  i renserier og vaskerier, manuelt og eventuelt ved hjelp av regneark, kunne vurdere økonomisk levetid på tøy og ha kunnskaper om kontraktsforhold













2.4	Maskin- og utstyrslære


Mål 1
Lærlingene skal på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kunne bruke maskiner og utstyr som normalt finnes i  renserier/vaskerier og kunne  drøfte utstyrets virkemåte. Lærlingene skal kunne gjøre rede for vedlikeholdsbehovet og kunne utføre enkelt vedlikehold på maskiner og annet utstyr i  renserier/vaskerier. Lærlingene skal være åpne for kritisk å dra nytte av erfaringsbaserte kunnskaper og forstå hvilke verdier de tar hånd om

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hovedtrekkene i pneumatisk og elektronisk styring og til generell styrings- og reguleringsteknikk

1b	kjenne til dampkjelens virkemåte, produksjon og transport av damp og til de farer som er forbundet med overopphetet vanndamp under trykk, og bevisst ta hensyn til dette i det praktiske arbeidet

1c	kunne betjene maskiner og teknisk utstyr som  pumper, kompressorer og hjelpemidler for kraftoverføring, og kunne drøfte virkemåte og oppbygging av utstyret

1d	kunne håndtere maskiner og annet utstyr forskriftsmessig, kunne vurdere en mest mulig hensiktsmessig plassering av maskiner og utstyr og kunne kontrollere de enkelte maskinenes sikkerhetsinnretninger

1e	kunne bruke detasjeringsbordet og kjenne til dets oppbygging og funksjon 

1f	kunne bruke aktuelt etterbehandlingsutstyr

1g	kunne behandle trykkluft- og vakuumanlegg forskriftsmessig ut fra kjennskap til utstyrets virkemåte og til faremomenter i forbindelse med utstyret

1h	kjenne til betydningen av ventilasjonsanlegget og vite hvordan det virker

1i	være åpen for andres erfaringer innen fagområdet, kunne vise økonomiske og miljømessige hensyn, bl.a. energiøkonomisering,  under bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr og være åpen for ny teknologi som har betydning for  tekstilrenholdsfaget

1j	kunne utføre daglig vedlikehold av maskiner og utstyr 

1k	kunne registrere feil ved maskiner og utstyr som kan forårsake utslipp og kunne melde fra til den ansvarlige

1l	kunne samle opp og deponere avfall på en forsvarlig måte og kunne forebygge og begrense utslipp

2.5	Prosesslære 


Mål 1
Lærlingene skal under veiledning kunne behandle urene tekstiler i de maskinene og med det utstyret som er vanlig i moderne renserier/vaskerier. Lærlingene skal ha kunnskaper om vedlikeholdsmerking og forstå nasjonale og internasjonale merkesymboler 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne  foreta innekspedering av urene tekstiler, kunne stille diagnose med hensyn til fibertype og innfargingsmetoder og kunne bestemme rengjøringsmetode

1b	kunne utføre rengjøring av merkede og umerkede tekstiler på en kvalitetsmessig, økonomisk og miljømessig forsvarlig måte og kunne foreta sluttkontroll av produktene

1c	kunne klargjøre, merke og pakke ferdige tekstiler og kunne foreta utekspedering og utlevering

1d	ha kunnskaper om vedlikeholdsmerking av tekstiler og kjenne til de ulike prøvemetoder som ligger til grunn for merkingen


Mål 2
Lærlingene skal kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere eget arbeid etter de krav som faget setter, vise ansvar og praktisk omsorg for andres tarv, og vise evne til å løse de problemer som kan forekomme på arbeidsplassen. Lærlingene skal  kunne etterleve samfunnets krav  og kunne  foreta egne vurderinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne planlegge og utføre arbeidet på en rasjonell, samvittighetsfull og nøyaktig måte, kunne vise punktlighet, ærlighet og hensynsfullhet og være kvalitetsbevisst når det gjelder alle arbeidsoppgaver

2b	kunne behandle kunder på en høflig og respektfull måte og kunne takle reklamasjoner på en profesjonell og saklig måte

2c	kunne uttrykke seg klart både skriftlig og muntlig, eventuelt ved hjelp av IT, innen områder som angår tekstilrenholdsfaget 

2d	kunne samarbeide med kolleger for å nå bedriftens mål





Mål 3
Lærlingene skal etterleve de lover, regler og forskrifter som gjelder for bransjen og kunne ta ansvar for egen og andres helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til standarder for vedlikeholdsmerking av tekstiler

3b	kunne  etterleve de hygieniske kravene som stilles til behandling av tekstiler som nyttes i helseinstitusjoner

3c	kunne ta hensyn til de faremomenter som er forbundet med bruk og lagring av løsemidler og kunne praktisere forsvarlig  deponering og destruksjon av skadelige stoffer brukt innen fagområdet

3d	kunne utføre førstehjelp ved akutt forgiftning, brann- og etseskader

3e	kunne anvende arbeidsmåter som begrenser uønskede virkninger, både i arbeidsmiljøet og i det ytre miljø

3f	kunne gjøre rede for relevant emballasjemerking og kunne bruke datablader for helsefarlige stoffer

3g	ta ansvar for personlig hygiene og benytte hensiktsmessig arbeidsteknikk for å forebygge mulige belastningsskader




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 undervisningpraksis
	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 utgangs-punkt 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 og ved en eventuell eksamen. 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


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring i bedrift 
	i tekstilrenholdsfaget.


Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75

1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift i tekstilrenholdsfaget.

Moduler

Innhold
Prosentvis del 
av opplæringen
Modul 1:	Kjemi, tekstil og 		materiallære

Alle mål i faget.

40%
Modul 2: 	Bransjelære
Alle mål i faget.
8%
Modul 3: 	Maskin- og 			utstyrslære

Alle mål i faget.

28%
Modul 4: 	Prosesslære og 
                 	arbeidsteknikk

Alle mål i faget.

24%
Til sammen

100%





Vedlegg 2



Vurdering i 1. års opplæring i bedrift i tekstilrenholdsfaget, særløp.


Allmenne fag:	Lærlingene skal ha standpunktkarakter i hvert fag og kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

Svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. Lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.


Retningslinjer for gjennomføringen av svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

