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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I informasjonssamfunnet og i et mediebilde som er i stadig forandring, er det spesielt viktig at mediegrafikeren har et nært forhold til virkeligheten i arbeidslivet, til oppdragsgivernes utfordringer og medienes utvikling i praksis. Av denne grunn er lærlingordningen en vesentlig og integrert del av opplæringen til mediegrafikeren.

Gjennom samarbeid med erfarne grafikere og designere i lærebedriften, får du som lærling kjennskap til den praktiske gangen i arbeidet. Du får opplæring i faget på bakgrunn av denne læreplanen som bl.a. omfatter forskjellig teknologi og verktøy, og  hvordan konkrete ideer og problemstillinger kan løses i praksis innenfor de enkelte mediebæreres muligheter og begrensninger.

Mediegrafikere arbeider blant annet med trykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, TV-grafikk, skjermdesign, formgivning for mobil telefoni og digital layout. Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver, er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver.

Produkter og produksjon vil være forskjellig fra bedrift til bedrift. Opplæringen vil skje innen den teknikk og det produksjonsspekter bedriften disponerer.

Lærebedrifter kan for eksempel være grafiske bedrifter, reklamebyråer, aviser, IT-selskaper,  multimedieselskaper, kommunikasjonshus, Web-bedrifter, forlag, TV-selskaper og mye annet. Felles for lærebedriftene er at de besitter spisskompetanse innen formgivning for trykte og digitale medier, at de benytter digitale verktøy, og at de ønsker å bidra til moderne kompetanseheving innen visuell kommunikasjon.


1.2	Inntakskrav
For å kunne inngå lærekontrakt i mediegrafikerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I medier og kommunikasjon 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 mediegrafikerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 



1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i mediegrafikerfaget med ulike svenneprøve-alternativer. Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	Mediegrafiker.
Fagbetegnelse: 	Mediegrafikerfaget

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 opplæring i bedrift for mediegrafikerfaget

Lærlingen skal

	kunne planlegge, vurdere og produsere ulike medieprodukter

	ha utviklet gode samarbeidsvaner, og kunne yte god kundebehandling

	ha utviklet evnen til kreativ tenkning og problemløsning 

	   kunne arbeide systematisk og vise orden under utførelsen av arbeidet

	ha kunnskap om bruk av ulike virkemidler og komposisjonsprinsipper

	kjenne mediers ulike bruksområder

	holde seg faglig oppdatert om ny teknologi, teknikker og produksjonsprosesser ved  framstilling av medieprodukter

	kjenne til mediebransjenes utvikling og utfordringer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

	   kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver


	kunne arbeide i samsvar med etiske normer, og følge lover og forskrifter som gjelder for faget og bransjen

	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

	kunne foreta enkelt vedlikehold av verktøy og produksjonsutstyr

	ha kunnskaper om produkt og produksjon og kunne kontrollere produktkvalitet mot oppsatte mål og standarder

    kunne ta hensyn til faktorer som påvirker det indre og ytre miljø


2.2	Mediedesign 


Mål 1 
Lærlingene skal kunne formgi ulike medieprodukter ut fra lærebedriftens tjenester og produktspekter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne formgi medieprodukter som er tilpasset mediebærerenes ulike egenskaper 

1b	kunne vurdere bruk av forskjellige mediebærere ut fra kundens behov
	

Mål 2
Lærlingene skal kunne arbeide strukturert med idéutvikling og komposisjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne innhente informasjon, bearbeide, vurdere og velge ut ideer underveis i prosessen

2b	kunne forstå samspillet mellom det estetiske uttrykk og funksjon og det budskap som skal formidles 

2c	kunne ta hensyn til etiske og estetiske normer i utformingen av produkter
      	
2d	kunne bruke ulike komposisjonsprinsipper



Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke typografi for å oppnå god budskapsformidling i ulike medieprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke komposisjonsprinsippene for skriftbruk og bruke typografi som selvstendig komposisjon

3b	kunne bruke tekstelementer i sammenheng med bilder og grafikk





Mål 4
Lærlingene skal kunne vurdere hvordan ulike bilder egner seg til bruk i  utforming av medieprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne velge ut stillbilder og bevegelige bilder for å oppnå ønsket uttrykk

4b	kunne bruke bilder som en hovedkomposisjon, og som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel

4c	kunne visualisere informasjon gjennom grafikkelementer 


Mål 5
Lærlingene skal kunne vurdere hvordan ulike lydelementer egner seg til bruk i utforming av medieprodukter 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne velge lyd ut fra ønsket uttrykk

5b	kunne bruke lyd som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel



2.3	Medieproduksjon

Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ulike medieprodukter ut fra lærebedriftens tjenester og produktspekter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a     kunne bruke relevant teknologi for produksjon av medieprodukter

1b     beherske digital arbeidsflyt

1c	kunne ta hensyn til krav som stilles ved digitalisering av originalmateriell til ulike mediebærere

1d      kunne utføre fargekorrigering og bildebearbeiding. 

1e	kunne anvende prinsipper og teknologi knyttet til fargestyring 


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke databaseteknologi  for elektronisk og trykt publisering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne sette opp og strukturere en database og kjenne grunnprinsippene for medieuavhengig publisering

2b	kjenne til ulike bruksområder for databaser i medieproduksjon, i  distribusjon og i forhold til kunde


Mål 3
Lærlinger i lærebedrifter som produserer for elektroniske medier, skal kunne bruke tekst, lyd, farge, stillbilder, levende bilder, animasjoner og interaktive elementer for å skape funksjonelle mediebudskap 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne benytte interaksjonsdesign i produksjoner

3b	kunne animere tekst og bilde for ulike formater

3c	kunne redigere lyd og video for multimediaproduksjoner

3d	kunne anvende teknologi og design til å understøtte funksjonalitet og brukervennlighet


Mål 4
Lærlinger i lærebedrifter som produserer for trykte medier, skal kunne produsere aktuelle trykkformer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha kunnskaper om trykktekniske og materialmesige forutsetninger for optimal gjengivelse av original

4b	ha kunnskaper om de fysiske forandringer som skjer fra digitalisering til trykk ved valg av  trykkprosess og trykkmateriale

4c	kunne planlegge og plassere grafiske elementer og kontrollmateriell slik at trykksaken
          ved trykking, falsing eller annen etterbearbeiding av trykkarket gir rasjonell produksjon og riktig produkt

4d	kunne foreta utskytinger tilpasset ulike papirformater og trykkformer 


2.4	Bedrift, kunde og marked

Mål 1
Lærlingene skal kunne kvalitetssikre sitt arbeid i henhold til forventninger og faglige krav 

Hovedmomenter
Lærlingene skal
1a	kjenne bedriftens kvalitetssikringssystem og kunne kontrollere produktkvalitetet mot oppsatte mål og standarder
1b	kjenne betydningen av kvalitet og kvalitetssikring som konkurransefaktor
1c	kunne utføre sitt arbeid på rasjonell, økonomisk og sikker måte


Mål 2
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering og hvilke økonomiske forutsetninger som ligger til gunn for bedriftens virksomhet  

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om bedriftens bransjetilknytning, forretningsidé, produkter og tjenester

2b	vite hvordan arbeidet organiseres og hvordan beslutninger tas

2c	være med på å skape en god bedriftskultur


Mål 3
Lærlingene skal kunne ivareta bedriftens krav til kundebehandling

Hovedmomenter
Lærlingene skal 
3a	kunne bistå kunden med faglig rådgivning slik at produktet skaper verdier for kundens oppdragsgiver  

3b	kunne presentere ideer og arbeidsprosess fram mot et ferdig medieprodukt

3c	vite hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

3d       kjenne til tendenser og utviklingstrekk i markedsområdet



2.5 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 som gjelder for bedriftens virksomhet

Hovedmomenter  
Lærlingen skal:

1a	kunne følge bedriftens sikkerhetsrutiner for registrering, behandling, distribusjon og lagring av data

1b	følge bedriftens system for internkontroll og gjeldende sikkerhetsforskrifter 

1c	kjenne til gjeldende bestemmelser for kildesortering og utslipp til det ytre miljø

1d	vise at de i sitt arbeid tar hensyn til fastsatte miljøkrav i forbindelse med bedriftens produksjon


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 mediegrafikerfaget

Moduler
Innhold
Modul 1:	Mediedesign 		formgiving
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4 og 5
Modul 2:	Medieproduksjon
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4
Modul 3:	Bedrift, kunde og marked
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3
Modul 4:	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.5
Mål 1 

Lærlingen skal velge opplæring i mål 3 eller mål 4 i modul 2 ut fra bedriftens produksjonsform.

Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring ut fra 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.


