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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 for anleggsmaskinreparatørfaget.


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, 5. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1	Innledning

Anleggsmaskinbransjen er en ung, men stor bransje. Fra å bestå av få anleggs-maskiner i 1950 -årene har antallet økt og omfatter i dag ca. 30.000 maskiner fra 1 - 100 tonn. Utviklingen har gitt en teknisk avansert og kostbar maskinpark med mye utstyr. Bransjen består av bedrifter som er enmannsfirmaer og store landsdekkende selskap. Enkelte bedrifter har spesi-alisert seg, mens andre utfører alle typer arbeid innen anleggsbransjen. Anleggsmaskinreparatør vil kunne få arbeid hos anleggsmaskinforhandlere, maskinentrepenører og i maskinverksteder.

Anleggsmaskinreparatøren skal ha kunnskaper om oppbygningen av maskiner og komponenter og kunne velge riktige materialer og verktøy ved vedlikehold og reparasjon av anleggsmaskiner og utstyr. Anleggmaskinereparatøren skal kunne utføre forebyggende vedlikehold, feilsøking, reparasjon, herunder konstruksjons- og reparasjonssveis på anleggsmaskiner og utstyr. Andre sentrale arbeidsoppgaver omfatter påbygging og enkle modifiseringer av anleggsmaskiner og -utstyr.

Hovedarbeidsområder for en anleggsmaskinreparatør vil være arbeid med motorer, hydrauliske og elektriske anlegg , transmisjoner, drivverk, bremser og styring.. De skal videre ha gode kunnskaper om belter, understell og pneumatiske anlegg og komponenter som finnes i anleggsmaskiner og utstyr.

Arbeidsoppdragene og spennvidden innenfor anleggsmaskinbransjen krever at fagarbeideren kan arbeide selvstendig og har evne til å takle nye utfordringer og ny teknologi.Gjensidig forståelse og respekt for andre mennesker og faggrupper er nødvendig. Anleggsmaskinreparatører skal kunne utføre sitt arbeid på en måte som tar hensyn til naturen og miljøet.

Anleggsmaskinreparatørfaget ble lærefag under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.05.89.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på VKII/Bedrift i anleggsmaskinreparatørfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I arbeidsmaskiner eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Lærekontrakt inngås normalt etter VKI.

1.3	Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen varer normalt ett år og gjennomføres normalt i videregående skole. Opplæringen for anleggsmaskinreparatørfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 



1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i anleggsmaskinreparatørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	anleggsmaskinreparatør.
Fagbetegnelse: 	anleggsmaskinreparatørfaget.

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 opplæringen i anleggsmaskinreparatørfaget

Lærlingene/elevene skal

	ha kunnskaper om og kunne utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på anleggsmaskiner og -utstyr

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr på en sikker og økonomisk forsvarlig måte

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne ivareta egen og andres sikkerhet og helse

	kunne utføre arbeidet sikkert og nøyaktig og forstå prinsippene som gjelder for kvalitetssikring og internkontroll

	kunne velge arbeidsmetoder og hjelpemidler som ivaretar natur og miljøkrav på best mulig måte

	kunne stå for egne meninger og kunne begrunne sine vurderinger

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til samarbeid

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	vise respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase kjønn, religion eller politisk oppfatning

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder for faget

	kjenne de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	kunne ta ansvar for egen læring og videreutvikling

	kunne vise kreativitet i valg av løsninger

	kjenne fagets tradisjoner, historie, egenart og utviklingsmuligheter

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne yte god service overfor oppdragsgivere

	kunne vurdere en bedrifts lønnsomhet

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre i faget



2.2	Anleggsmaskiner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om de mest vanlige maskintyper, arbeidsredskaper og utstyr som brukes i anleggsbransjen. De skal kunne flytte anleggsmaskiner for reparasjonsformål på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til anleggsmaskiner beregnet for
	- masseforflytting (graving, lasting, transport og planering)
	- fjellboring
	- steinknusing og sortering

1b	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til arbeidsredskaper og utstyr som ulike anleggsmaskiner kan utstyres med

1c	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til annet utstyr i anleggsbransjen som f.eks. kompressorer, håndholdt boreutstyr, komprimeringsutstyr og strømaggregat

1d	kjenne til offentlige regler som gjelder for transport og kjøring

1e	kunne foreta på- og avkjøring ved transport og kunne sikre maskiner for transport

1f	ha kjennskap til elektronisk, laser- og ultralydbasert nivellerings- og måleutstyr som brukes på anleggsmaskiner



2.3	Maskinkomponenter

Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om totaktsprinsippet og firetaktprinsippet for å kunne feilsøke på, reparere og kontrollere aktuelle motortyper som benyttes i anleggsmaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for motortekniske begreper som f.eks. dreiemoment, virkningsgrad, ytelse og turtall




1b	kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- motorblokk med sylindere
	- veivsystemet med stempler
	- ventilsystemet med register
	- drivstoffsystemer (bensin og diesel)
	- innsprøytning- og kaldstartsystemer

1c	kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- kjølesystemer
	- smøresystemer
	- luft- og eksossystemer

1d	kunne utføre arbeid på ulike motortyper etter gjeldende sikkerhetskrav


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til ulike komponenter og systemer for å kunne feilsøke på, reparere og kontrollere transmisjon og drivverk som benyttes i anleggsmaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- enplate- og flerplatekoblinger, tørre og våte koblinger
	- væskekoblinger og dreiemomentomformere
	- synkroniserte og usynkroniserte manuelle girkasser
	- overføringsgirkasser og kraftuttak
	- overføringsaksler og drivaksler
	- differensialer, differensialsperr og differensialbrems
	- sluttdrev, navreduksjoner og boggikasser

2b	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- hydrauliske og elektrohydrauliske betjente halvautomatiske og automatiske girkasser
	- hydrostatiske transmisjoner
	- dieselelektrisk fremdrift
	- 2-, 4- og 6-hjulsdrift

2c	kunne utføre arbeid på transmisjon og drivverk etter gjeldende sikkerhetskrav







Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til ulike komponenter for å kunne feilsøke på, reparere og kontrollere bremse- og styresystemer, belter og hjul på anleggsmaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- hydrauliske og mekaniske bremsesystemer, trykkluftbremsesystemer og kombinasjoner 	av disse bremsesystemene
	- bremsetyper, f.eks. trommel, skive og retarder
	- nødbremseanlegg

3b	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere  
	-forstilling, styregeometri og hjulvinkler
	- rammestyring
	- hydraulisk styring
	- nødstyringsanlegg

3c	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	- understell, belter og belterammer
	- undervogn
	- hjul- og dekkutrustning

3d	kunne utføre arbeid på bremse-, styresystemer og hjul etter gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til ulike komponenter for å kunne feilsøke på, reparere og kontrollere hydrauliske og pneumatiske systemer i anleggsmaskiner og utstyr. De skal kjenne de sikkerhetskrav som stilles til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal 

4a	kunne forklare oppbygningen av og dimensjonene til hydrauliske og pneumatiske slanger, koblinger og gjengesystemer

4b	kunne feilsøke på, reparere og kontrollere hydrauliske og pneumatiske pumper, ventiler, motorer, sylindrer og tanker, og kunne utføre arbeidet i henhold til krav til renslighet

4c	kunne bruke hydrauliske og pneumatiske koblingsskjemaer ved feilsøking
4d	kunne bruke måleutstyr ved feilsøking på hydrauliske og pneumatiske systemer

4e	kunne påse at trykket i hydrauliske og pneumatiske systemer er innenfor gitte krav

4f	kjenne til gjeldende forskrifter for å kunne feilsøke på, montere, reparere og kontrollere hydrauliske og pneumatiske systemer 


Mål 5
Lærlingene/elevene skal nødvendige kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til ulike komponenter og systemer for å kunne feilsøke på, reparere og kontrollere elektriske anlegg i anleggsmaskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

5a	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til og kunne feilsøke på, reparere og kontrollere 
	-startermotorer
	- ladestrømsgeneratorer med regulatorer
	- batterier og forbrukerkretser
	- elektroniske varslingssystemer
	- elektroniske styresystemer for hydraulikk
	- elektroniske styresystemer for drivstoffinnsprøyting

5b	kunne bruke elektriske koblingsskjemaer ved feilsøking

5c	kunne bruke elektrisk måleutstyr ved feilsøking

5d	kunne utføre arbeid på og kunne montere elektriske anlegg etter gjeldende sikkerhetskrav




2.4	Reparasjonsteknikk


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne vedlikeholde og reparere anleggsmaskiner ut fra gitte krav til kvalitet. De skal kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet.

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne utføre nødvendig testing og diagnostisering ved hjelp av utstyr og hjelpemidler før vedlikeholds- og reparasjonsarbeid iverksettes

1b	kunne vurdere ulike løsninger ved reparasjonsarbeid

1c	kunne innhente tekniske informasjoner fra tilgjengelige kilder, kunne vurdere delebehov og kunne sette opp bestillingsliste over deler ut fra delekataloger

1d	kunne innhente priser og utarbeide kostnadsoverslag for reparasjonsarbeidet

1e	kunne vurdere skader og foreta slitasjemålinger før overhaling og reparasjon iverksettes

1f	kunne vedlikeholde, overhale, reparere og montere motorer, drivverk, bremser, styring, hjul, belter, understell, hydraulikk, elektro, trykkluft og fjellboringsutstyr, ramme-, planering-, grave- og lasteutstyr

1g	kunne vurdere faremomenter som kan oppstå ved montering av hjul

1h	kunne utføre enkle modifiseringer av anleggsmaskiner og anleggsutstyr

1i	kunne utføre konstruksjons- og reparasjonssveis og kunne reparere støpejernsdeler

1j	kunne reparere skuffer og slitedeler og kunne utføre påleggssveis og hardsveis

1k	kunne arbeide selvstendig, gjennomføre og vurdere eget arbeid i henhold til kundenes krav og tekniske krav til kvalitet på produktet

1l	ha kunnskaper om ergonomiske prinsipper og kunne forebygge belasningsskader ved å bruke riktige arbeidstillinger

1m	kunne kontrollere anleggsmaskiner på en måte som tilfredsstiller gjeldende forskrifter

1n	kunne rengjøre og rydde arbeidsplassen og vise god hygiene

1o	kunne bruke løfteutstyr i henhold til sikkerhetsforskrifter

1p	kunne vurdere hvilke sikkerhets-, verne- og miljøtiltak  som bør iverksettes i ulike situasjoner
1q	kunne behandle og oppbevare farlige stoffer og avfall på en forsvarlig måte



2.5	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne til anleggsbransjens organisering og utvikling, og en bedrifts oppbygning og oppgaver. De skal kjenne lover og regler som en bedrift må forholde seg til og rettigheter og plikter som arbeidstaker og arbeidsgiver har i en bedrift

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne anleggsbransjens utvikling og organisering

1b	kunne forklare hvordan en bedrift er organisert og hvordan beslutninger tas

1c	ha kunnskaper om en bedrifts arbeidsoppgaver og kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles

1d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	kjenne de kravene som stilles til arbeidstaker og arbeidsgiver, og kunne etterleve disse i det daglige arbeid

1f	være kjent med tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon


Mål 2
Lærlingene/elevene skal forstå betydningen av internkontroll og kvalitetssikring og kunne se sammenhengen mellom en bedrifts kvalitetssikringssystemer og gjennomføringen av arbeidet.

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne til en bedrifts systemer for internkontroll og kvalitetssikring

2b	ha kunnskaper om krav som stilles til dokumentasjon og rapportering i kvalitetssikrings- og internkontrollsystemet

2c	kjenne til lover og regler for sertifisering av maskiner og løfteutstyr og andre lover og forskrifter som regulerer bransjen


Mål 3
Lærlingene/elevene skal kunne kalkulere og etterkalkulere reparasjonsoppdrag og verkstedsdrift

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne beregne verkstedskostnader og timepris, kunne prissette verkstedsoppdrag og gi anbud på vedlikeholds- og reparasjonsarbeid

3b	kunne etterkalkulere og vurdere lønnsomhet av utført oppdrag



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/eleven, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen/eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen/eleven
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen/eleven 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/elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.
	Vurderingen av lærlingene/elevene 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/eleven og lærebedriften/skolen i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens/elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens/skolens ansvar å sørge for at lærlingen/eleven 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 fag- eller svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- eller svenneprøve.

Vedlegg 1


Moduler i opplæringen for anleggsmaskinreparatørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Anleggsmaskiner

Kapittel 2.2
Mål 1.

5%

65
Modul 2:	Maskinkomponenter

Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

30%

394
Modul 3:	Reparasjonsteknikk

Kapittel 2.4
Mål 1.

60%

785
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

5%

65
Til sammen

100%
1309


Lærlingen/eleven får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver.


