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Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under Opplæringsloven 

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 studieretning for medier og kommunikasjon, opplæring i bedrift faget grafisk emballasje.

Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Utdannings-og forskningsdepartementet 07.08.2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §3-4.

Læreplanen trer i kraft fra 07.08.2002. 
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Kapittel 1: Generell informasjon

1.1	Innledning

Faget grafisk emballasje utøves i bedrifter som produserer salgsfremmende effekter og emballasje med bilder og/eller tekst.  Eksempler er salgshyller i bølgepapp for sjokolade og lignende, potetgullposer, esker for hamburger eller fisk, juicekartonger, konvolutter, papirposer eller plastposer. Omtrent alle produkter du ser i dagligvarehandelen er pakket i grafisk emballasje.

Bransjen er preget av sterk internasjonal konkurranse og emballasjen er en viktig del av reklamen for en rekke varer, og det stilles derfor høye krav til design og trykkkvalitet. Samtidig skal emballasjen fylle mange andre funksjoner og krav, dette gjør produksjonsarbeidet utfordrende og interessant. 

I produksjonen av grafisk emballasje benyttes alle kjente trykkmetoder, men den mest benyttede er flexografi. Denne trykkmetoden er i sterk teknologisk utvikling, derfor trenger bransjen dyktige fagarbeidere som kan utnytte kapasiteten og mulighetene til de nye maskinene og verktøyet. Også emballasjematerialene og produktene er i stadig utvikling i takt med markedetsutviklingen mot flere og mindre husholdninger og større behov for ferdigmatprodukter. Produksjonsmaskinene og prosessene i faget blir i økende grad styrt ved bruk av IKT som verktøy.

Kunnskap om og ferdigheter i trykkemetoder er det mest sentrale området i faget, men også god kunnskap om emballasjematerialer og behandling av disse er viktige læremål. For å møte utviklingen i produksjonsteknologi og i organisering av arbeidet er det også lagt vekt på kunnskap om mediegrafikerfaget i trykkerier. Bransjen er eksportrettet og investerer i mye teknologi hovedsaklig fra vesteuropeiske land. Engelsk eller tysk kunnskaper vil derfor være en fordel for fagarbeidere som ønsker å gjøre en videre karriere i bransjen.

Fagoperatører i grafisk emballasje skal ha innsikt i hele produksjonsprosessen. De skal overvåke driften, følge kontrollrutiner og kunne kvalitetssikre arbeidet med hensyn til de krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet på det aktuelle produksjonsområdet.

Bransjens mål er økt konkurransedyktighet nasjonalt og internasjonalt. Det legges derfor vekt på produktutvikling, kvalitet, produktivitet og lønnsomhet. Internasjonalisering, økende miljøkrav både internt og eksternt, intern rasjonalisering, produktutvikling, standarder vil stille høye krav til nytenkning og omstilling for bransjen. 

Aktuelle lærebedrifter for faget er bølgepapp- og kartonasjebedrifter, og pose-, konvolutt- og plastemballasjebedrifter som benytter en eller flere av de grafiske trykkmetoder.
Selv om faget ikke er regnet som håndverksfag krever mange av oppgavene håndlag og følelse, med maskiner som verktøy. Faget passer for dem som liker å jobbe med maskiner, farger og materialer og som er nøyaktige og kvalitetsbevisste.



 
1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i faget, grafisk emballasje må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I grafisk produksjon eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for faget grafisk emballasje skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i faget grafisk emballasje.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.

Yrkesbetegnelse: Fagoperatør grafisk emballasje.
Fagbetegnelse: Grafisk emballasje

Kompetansebevis
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul eller i 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. 

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
Norsk11 Samiske elever har individuell rett til opplæring i samisk jf. opplæringslova §6-3
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


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for grafisk emballasje

Lærlingene skal:
·	kunne velge materialer, verktøy og utstyr for maskinell produksjon av emballasje i papir, kartong, papp eller plast 

·	kjenne til produksjonsprosessen for de materialene som brukes i produksjon innen de områdene læreplanen omfatter

·	kunne igangsette, overvåke og styre driften av produksjonsmaskiner og -utstyr 

·	kunne bruke tilgjengelig datateknologi 

·	ha kunnskaper om grafiske trykkmetoder og beherske minst én av trykkmetodene som bedriften benytter 

·	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og yre miljø 

·	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

·	kunne samarbeide med andre innen eget fagområde og på tvers av faggrenser 

·	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig 

·	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i henhold til spesifikasjoner og gitte kvalitetskrav 

·	kunne betjene utstyr og maskiner i etterkant av produksjon som pakking, merking og palletering, der dette er en naturlig del av produksjonen

·	kunne følge lover og retningslinjer som gjelder for arbeidslivet 

·	kunne se utnyttelse av råvarer og ressurser i økonomisk og økologisk sammenheng 

·	ha kjennskap til bedriftens rolle i samfunnet 

·	kjenne til fagets historiske utvikling og tradisjoner

·	vise evne til å ivareta fagets etiske krav 

·	kunne ta ansvar for egen læring
 
·	kjenne til hvordan yrker og fagområder endres i takt med teknologisk utvikling og økende internasjonalisering 


2.2 	Helse, miljø og sikkerhet
Mål 1 
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet i samsvar med samfunnets og bedriftens krav til  helse, miljø og sikkerhet og kunne følge aktuelle lover og avtaler i arbeidslivet
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1a 	kunne følge sikkerhetsregler ved bruk av maskiner og utstyr
1b 	kunne identifisere og forebygge forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til ulykker og yrkesskader 
1c	kunne bruke riktig verneutstyr i praktiske arbeidssituasjoner 
1d 	kunne bruke HMS-datablad og gjenkjenne merking av helsefarlige og brannfarlige stoffer
1e 	kjenne til bedriftens intern system for å ivareta skader på arbeidsplassen og kunne utføre grunnleggende førstehjelp
1f 	kjenne brannvernregler, og kunne bruke brannslukningsutstyr 

2.3 	IKT

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi som verktøy i  produksjon av grafisk emballasje 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a 	kunne stille inn datastyrte produksjonsmaskiner

1b	kjenne til prinsipper og teknologi knyttet til fargestyring

1c	kunne utføre enkel tekst og bildebehandling ved bruk av aktuell programvare

1d 	kunne bruke IKT for å kunne holde seg oppdatert innen faget, nasjonalt eller internasjonalt







2.4 	Trykkmetoder

Mål 1
Lærlingene skal kunnskaper om og kunne bruke trykkmetoder som benyttes i produksjon av grafisk emballasje

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a 	kjenne til prinsippene og krav som stilles til de grafiske trykkmetodene.

1b 	kunne gjøre rede for prinsippene for flexo, offset, serigrafi og dyptrykk.

1c 	kunne gjøre rede for og delta i deler av førtrykkarbeidet 

1d 	kunne beskrive fargeverkenes oppbygning og virkemåte og hvordan disse skal justeres slik at produkter får optimalt resultat.

1e	kunne gjøre rede for trykkfargenes oppbygning, egenskaper og bruksområder.

1f 	kunne justere, innstille og kontrollere de trykktekniske betingelsene mellom trykkform, mottrykk, fargeverk og fukteverk.

1g 	kunne legge inn, justere, innstille og kontrollere transporten av trykkmaterialet gjennom trykkpressen.

1h	kunne innstille starte, kjøre og overvåke trykkmaskin. 

1i	kunne vurdere trykkresultat 


2.5	Produksjon, materialer og kvalitet
Mål 1 
Lærlingene skal kunne forberede for produksjon<o:p></o:p>

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a 	kunne lese og forstå en arbeidsinstruks eller ordreseddel

1b 	kunne kontrollere og rette feil i samsvar med underlag og spesifikasjoner 

1c 	kunne skifte og montere verktøy som brukes i produksjon

1d 	kunne kontrollere at trykkformer, stansemateriell, oppriss (tegninger) og trykkformer er i samsvar med gitte spesifikasjoner og kvalitetskrav

1e 	kunne rette opp feil på stansemateriell

1f 	kunne skifte og montere nødvendig tilleggsutstyr

1g 	kunne stille inn og stille om aktuelle prosessparametre 

1h 	kunne stille inn aktuelle maskiner og sikre at produktet kan godkjennes i samsvar med kvalitetskrav for mål, trykk, farge og utforming 

1i 	kunne stille inn produksjonsutstyret for optimal produksjon 

1j 	kunne foreta kontroll i henhold til gitte kvalitetsnormer og tekniske spesifikasjoner for oppstart av produksjonen

1k	kjenne til og kunne betjene ulike typer maskiner og utstyr som brukes i tillegg til produksjonsområdet


Mål 2 
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjon av forskjellige typer grafisk emballasje

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

2a 	kunne forklare prinsippene i produksjonsmetodene for papir, bølgepapp, kartong, laminater, film, plastfolier og ulike plasttyper.

2b 	ha kunnskaper om råstoffer som inngår i produksjonen, sammensetning av disse og hvordan disse gjenvinnes

2c 	kunne gjøre rede for vanlige råvarekontroller ved varemottak og utføre kontroll i samsvar med gjeldende rutiner

2d 	kunne behandle avvik på råvarer i samsvar med gjeldende prosedyrer og instrukser

2e 	kunne gjøre rede for egenskaper og kvalitetskrav for lim-, tape- og laminattyper

2f 	ha kunnskaper om elementære kjemiske begreper med hovedvekt på organiske forbindelser

2g 	kunne beskrive de vanligste emballasjematerialers branntekniske egenskaper, og deres bruksområder

2h	kunne forklare hvordan stanse- og renseformer framstilles

2i	ha kunnskaper om riller og kniver og de krav som stilles til montering og justering av disse


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til og kunne betjene produksjonsmaskiner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a 	kunne innstille, starte, kjøre og overvåke én av følgende produksjonsmaskiner og utstyr: bølgepappmaskin, in-linemaskin, trykkmaskin, flerpunkt limmaskin eller stanse- og sveisemaskin

3b	kunne innstille, starte, kjøre og overvåke inntil to maskiner, for eksempel liming, stifting og laminering, brette- og sammenlimingsmaskin, pakke- og palleteringsmaskin og jetpresse

3c	kunne gjøre rede for produkssjonsstyring og sikkerhetsanordninger på produksjonsmaskiner som benyttes i grafisk produksjon

3d	kunne forklare prinsippene i prosessen ved kasjering og belegging

3e	kunne beskrive oppbyggingen av, virkemåten og kapasiteten til ekstruder, laminatmaskin og ulike konverteringsmaskiner og kunne forklare hvilke sikkerhetsanordninger som gjelder for disse

3f	kunne forklare samspillet mellom trykkverkets, limverkets og stanseverkets komponenter

3g	kunne overvåke tilførsel av råvarer og hjelpestoffer


Mål 4 
Lærlingene skal kunne produsere grafisk emballasje ved hjelp av tilgjengelige maskiner og utstyr 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal


4a	kunne lese og forstå rutiner og prosedyrer som gjelder for produksjonen i bedriften

4b 	kunne utføre kvalitetskontroll etter fastsatte mål og rette feil under produksjonen

4c 	kunne kontrollere produktet visuelt og kunne bruke måle- og testutstyr mot standarder og toleransegrenser 

4d 	kunne rapportere resultater og avvik i henhold til standardprosedyre  





Mål 5 
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr for pakking, krymping,
merking, strekking, transport og lagring og andre maskiner og utstyr som inngår i produksjonsprosessen 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal


5a 	kunne utføre smøring, renhold og rutinevedlikehold 

5b 	kunne foreta enklere vedlikehold av, og kunne feilsøke og utbedre mindre feil på maskiner og utstyr

5c 	kjenne til de ulike emballeringsmåter og -materialer 

5d 	kunne forklare hvordan ferdige produkter merkes for lagring og forsendelse

5e	kjenne til ulike palleteringsmønstre og emballeringsmaterialer 


Mål 6 
Lærlingene skal kunne kvalitetssikre sitt arbeid i henhold til de forventninger og faglige krav som stilles til det arbeid som skal utføres

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

6a 	kjenne kvalitetens betydning for kunders forventninger og krav

6b 	kjenne til hva kvalitet og kvalitetssikring betyr for markedet

6c 	ha produkt- og produksjonskunnskap og kunne kontrollere produktkvalitetet mot oppsatte  mål og standarder

6d 	kjenne til bedriftledelsens ansvar for utforming, iverksetting og vedlikehold av bedriftens kvalitetssystem og kvalitetsstyring for å nå bedriftens mål








2.6 Bedriftslære
Mål 1 
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
1a 	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde 
1b 	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet
1c	være kjent med bedriftens tillitsvalgtordning og den tillitsvalgtes funksjon
1d 	være oppmerksom på forhold som medvirker til et godt miljø i bedriften
1e	kunne etterleve kravene til samarbeid i et arbeidsfellesskap 

Mål 2 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling
Hovedmomenter 
Lærlingene skal
2b 	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner
2c 	kunne bruke bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring 
2d 	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet
2e	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 
2f 	kjenne til faktorer som har betydning for bedriftens lønnsomhet 

Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Målet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen. 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 om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse

å veilede, motivere og utvikle lærlingen
å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning
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 lærlingen skal vise i hvilken grad han/hun 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 og/eller annen dokumentasjon som lærlingen har benyttet under opplæringen.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fag-/svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag-/svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.

Vedlegg 1
Moduler for opplæring i bedrift for grafisk emballasje

Moduler
Innhold
Modul 1: Helse,miljø og sikkerhet

Kapittel 2.2 
Mål 1
Modul 2: IKT
Kapittel 2.3
Mål 1
Modul 3: Trykkmetoder
Kapittel 2.4
Mål 1
Modul 4: Produksjon,materialer og kvalitet
Kapittel 2.5
Mål 1,2,3,4,5 og 6 
Modul 5: Bedriftslære
Kapittel 2.6 
Mål 1 og 2


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.

