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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, andre års opplæring i bedrift for tekstilrenholdsfaget.


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, 14. august 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Renhold av tekstiler har eksistert like lenge som menneskene selv, men det var først etter ca.
1900 at tekstilrenhold ble organisert i egne bedrifter. Etter krigen har det vært en rivende utvikling i bransjen, både teknologisk og på andre måter. Mens man før hadde en høy grad av manuelt arbeid, har man i dag tatt i bruk automatiserte maskiner med moderne styrings- og reguleringsteknikk. Arbeidsoppgavene i renserier og vaskerier omfatter fagmessig rengjøring og stell av klær og tekstiler, daglig vedlikehold av maskiner og utstyr og dessuten kundebehandling. Hygiene, miljø og energiøkonomisering opptar bedriftene i stadig økende grad.

Kjemisk rensing og garderobefarging ble i 1918 lovfestet som håndverk i Norge med en svenne-prøve som omfattet både farging og rensing. En ny opplæringsplan som omfattet kun kjemisk rensing, ble godkjent i 1962. I 1983 fikk faget en sentral lærlingskole i Halden – Porsnes videre-gående skole, som bestod i noen år. I Reform 94 er faget kjemisk renser blitt utvidet til også å omfatte vaskerifag.

Fra 1960 har renseribransjen gjennomgått store omveltninger. Fra å være 30-40 store, sentrale produksjonsbedrifter med små filialer er det i dag (1995) ca 350 renserier – mindre bedrifter som ofte drives som familiebedrifter. 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 kravene myndighetene setter til bruken av løsemidler.

Tekstilrenhold - vasking har ikke tidligere vært godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Et forslag til opplæringsplan finnes likevel, datert 12. desember 1991. Her er faget benevnt vaskerifag. Vaskeribedrifter varierer i dag (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. 

Denne læreplanen gjelder for 2. opplæringsår i bedrift. Den omfatter områdene tekstilrenhold
og kundebehandling, klargjøring og forbehandling for rensing, rensing, klargjøring for vasking, vasking og bedriftslære. Læreplanen legger videre vekt på de moralske og etiske verdiene som gjelder på arbeidsplassene og i samfunnet. Bransjen påvirker miljøet gjennom rensevæsker og vaskemidler. Kunnskaper om avløp og utslipp og en bevisst holdning til miljø og ressursspørsmål er derfor viktig i opplæringen.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for tekstil-renholdsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 




1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i tekstilrenholdsfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	tekstilrenholder.
Fagbetegnelse: 	tekstilrenhold.

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 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 2. års opplæring i bedrift for tekstilrenholdsfaget

Lærlingene skal

	ha kunnskaper om ulike fibre, tekstiler, smusstyper og mikroorganismer

	kjenne virkemåten til og konstruksjonen av en del maskiner som inngår i rengjørings- og etterbehandlingsprosesser

	kunne bruke, ta vare på og utføre daglig vedlikehold av maskiner og utstyr som normalt finnes i renserier og vaskerier

	kunne bruke aktuelle kjemikalier, maskiner, utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og med hensyn til økonomi

	kunne holde orden under arbeidet og kunne utføre arbeidet grundig, systematisk og i samsvar med de kravene som stilles

	kunne bruke og vurdere relevant verneutstyr

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

	kunne yte god service

	kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre

	kunne dra nytte av egne og andres erfaringer, kunne bruke disse kunnskapene tverrfaglig og kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi 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

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring og hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens kvalitetskrav

	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet, og hvilke faktorer som kan påvirke denne

	kjenne til bedriftens historie, oppbygning, arbeidsmåter og samfunnsmessige betydning lokalt og eventuelt nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til sammenhengen mellom tekstilrenholdsfaget og andre bransjer


2.2	Tekstilrenhold og kundebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre aktuelle oppgaver knyttet til tekstilrenhold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne behandle spesielle typer tekstiler som flammehemmende og impregnerte tekstiler i samsvar med særskilte prosedyrer

1b	kunne rengjøre produkter som inneholder dun, fjær og syntetiske fyllmaterialer på en slik måte at de beholder sine opprinnelige egenskaper

1c	kunne beherske daglig vedlikehold og ettersyn av maskiner og utstyr og kunne utføre enkle reparasjoner slik at maskiner og utstyr alltid holdes i en driftsmessig forsvarlig stand

1d	kunne foreta metodisk feilsøking og kunne rette feil ved produksjonsutstyr, rensevæske, vaskemidler og andre kjemikalier

1e	kunne rette feil ved produktet som skyldes feil ved produksjonsutstyr, kjemikalier og/eller feilbehandling

1f	kunne rengjøre og føre tilsyn med egen arbeidsplass

1g	kunne avgi rutinemessige rapporter og kunne rapportere avvik muntlig og skriftlig ved utfylling av skjemaer og i fri tekst, manuelt og/eller ved hjelp av informasjonsteknologi

1h	kunne utføre økonomiske beregninger innen arbeidsområdet, herunder fastsette priser


Mål 2
Lærlingene skal kunne yte god service overfor kunder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne ekspedere kunder og kunne gi god kundeveiledning

2b	kunne betjene det utstyret som normalt finnes i en ekspedisjon

2c	kunne motta og behandle reklamasjoner på en høflig, saklig og korrekt måte i henhold til retningslinjer gitt av bedriften





Mål 3
Lærlingene skal kunne ivareta de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige sidene ved rensing 
og vasking

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre enkle reparasjoner slik at maskiner og utstyr alltid holdes i en sikkerhets-messig forsvarlig stand

3b	kunne vurdere, bruke og håndtere helsefarlige stoffer, maskiner, utstyr og sikkerhets-anordninger slik at egen og andres helse ikke settes i fare

3c	kjenne lovens krav til merking av kjemiske produkter

3d	kunne overvåke bedriftens utslipp til vann, jord og luft og kunne kontrollere at slike utslipp er i overensstemmelse med forskrifter, bedriftens internkontrollsystem og eventuelle konsesjoner



2.3	Klargjøring og forbehandling for rensing


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre alle aktuelle oppgaver knyttet til klargjøring og forbehandling for rensing

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere og klargjøre garderobe og tekstiler som mottas til rensing og vedlikehold

1b	kunne påpeke feil og skader ved tekstiler som mottas til rensing og vedlikehold

1c	kunne vurdere hvilken behandling tøyet trenger, og kunne sortere og merke tøyet

1d	kunne utføre aktuell forbehandling som fordetasjering og våtbehandling

1e	kunne velge aktuell rensemetode

1f	kunne bruke aktuelle maskiner og aktuelt utstyr til forbehandling





2.4	Rensing


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre alle aktuelle oppgaver knyttet til rensing

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre kjemisk rensing av ulike typer tekstiler

1b	kunne utføre korrekt detasjering

1c	kunne utføre enkel rengjøring av vanlige pels- og skinnvarer, kunne skjelne disse fra imitert vare og kunne bedømme skinnenes tilstand

1d	kunne utføre våtbehandling av klær og tekstiler som ikke kan eller bør behandles med kjemisk rensing, herunder kunne velge riktig tilsetting av såpe, syrer, alkalier og appreturer og kunne velge riktig tørkemetode med hensyn til temperatur, restfuktighet, tid og mekanisk påvirkning

1e	kunne beherske alle aktuelle rensemetoder

1f	kunne bruke alle maskiner og alt utstyr som finnes i et renseri, herunder kunne velge renseprogram og kunne bruke filter, renseforsterker, antistat og impregnering

1g	kunne beherske alle former for sluttbehandling av ulike stoff- og tekstiltyper som hånd-press, maskinpress, damping og stryking eller en kombinasjon av disse

1h	kunne utføre sluttkontroll og godkjenne garderobe og tekstiler som er behandlet ved å sammenholde produktene med bedriftens egne kvalitetskrav

1i	kunne merke og pakke ferdige produkter



2.5	Klargjøring for vasking


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre alle aktuelle oppgaver knyttet til klargjøring for vasking

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere og klargjøre tekstiler som mottas til vasking og vedlikehold

1b	kunne påpeke feil og skader ved tekstiler som mottas til vasking og vedlikehold
1c	kunne sortere og merke tøyet

1d	kunne tilrettelegge intern transport og kunne klargjøre for ekstern transport

1e	kunne klargjøre og omstille til ny serie på ulike produksjonsmaskiner og kunne igangkjøre og justere til tilfredsstillende ytelse og kvalitet



2.6	Vasking


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre alle aktuelle oppgaver knyttet til vasking

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vaske tekstiler for hånd og maskinelt og kunne foreta omvask hvis nødvendig

1b	kunne bruke aktuelle produksjonsmaskiner, etterbehandlingsmaskiner og utstyr både ved manuell og automatisk drift, herunder kunne følge aktuelle start- og stopp-prosedyrer

1c	kunne blande og bruke vaskemidler og andre kjemikalier, kunne kontrollere kjemikaliene, kunne dosere etter resept og kunne tilberede stamløsninger

1d	kunne overvåke og styre produksjonen, herunder kunne bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr

1e	kunne måle og overvåke vannets ph og hardhet og kunne påse at ph og hardhet er i overensstemmelse med bransjens spesifikasjoner

1f	kunne styre og overvåke energistrømmen, herunder varmt og kaldt vann og damp og kunne styre temperaturen på maskiner og i lokalene

1g	kunne velge riktig tørkemetode med hensyn til temperatur, restfuktighet, tid og mekanisk påvirkning

1h	kunne beherske alle former for sluttbehandling av ulike stoff- og tekstiltyper som hånd-press, maskinpress, damping og stryking eller en kombinasjon av disse

1i	kunne utføre sluttkontroll og godkjenne produkter som er behandlet ved å sammenholde produktene med bedriftens egne kvalitetskrav

1j	kunne merke og pakke ferdige produkter



2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver, funksjon og utvikling og hvilke rettigheter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kjenne bedriftens funksjon og på en enkel måte kunne forklare hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1e	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

1f	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

1g	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens evt. deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1h	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

1i	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

1j	kjenne ordningen med tillitsvalgte og tillitsvalgtes funksjon i bedriften




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 2. års opplæring i bedrift for tekstilrenholdsfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1: 	Tekstilrenhold og 
                   kundebehandling
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

45%
Modul 2: 	Klargjøring og forbehandling for 		rensing
Kapittel 2.3
Mål 1.

20%
Modul 3: 	Rensing
Kapittel 2.4
Mål 1.

30%
Modul 4:	Klargjøring for vasking

Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 5:	Vasking

Kapittel 2.6
Mål 1.

30%
Modul 6:	Bedriftslære

Kapittel 2.7
Mål 1.

5%
Til sammen

100 %


Lærlingene skal enten velge modul 1, 2, 3 og 6 eller modul 1, 4, 5 og 6 i henhold til 
produksjonsformen i den bedriften de får opplæring i.

