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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 automatikkmekanikerfaget.


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, 17. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Automatikkmekanikere installerer utstyr, bygger opp, feilsøker på, reparere og vedlikeholder automatiserte industrielle produksjonsanlegg. Automatikkmekaniker utfører arbeid hvor måling av tilstandsvariabler omdannes til signaler som sendes, mottas, analyseres og vurderes, for deretter å danne grunnlag for beslutninger og elektromekaniske inngrep.

Automatikkmekanikere skal kunne planlegge sitt arbeid ut fra tegninger, skisser og arbeids-beskrivelser og kunne kontrollere at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser. Videre skal automatikkmekanikeren kunne montere og vedlikeholde aktuelle pådragsorganer og kunne bygge opp og feilsøke på elektromekaniske styringer i lav-spenningsanlegg. I stor grad er en automatikkmekaniker med på å utforme tekniske løsninger i forbindelse med automatisering av produksjonsprosesser, derfor er oppfinnsomhet en viktig egenskap for en automatikkmekaniker.

Arbeid innen fagområdet krever stor grad av endringsdyktighet for til enhver tid å kunne yte de tjenester samfunnet har behov for. Automatikkmekanikere må derfor ha evne og vilje til å utvide og endre sin kompetanse for bedre å kunne møte fremtidens krav til omstilling og endring. Automatikkmekanikere må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. De fleste automatikkmekanikere vil kunne få arbeid innen industrigrener der automatisering er et sentralt element.

Automatikkmekanikerfaget bestod tidligere av fagene automatiseringsmontør og automatiser-ingsmekaniker, som ble slått sammen til ett fag under Reform 94.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

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







1.4	Kompetanse

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

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 automatikkmekanikerfaget

Lærlingene/elevene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde utstyr for automatiserte prosesser og kunne forstå de økonomiske konsekvensene som følger av uforsvarlig bruk

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

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

	kjenne fagets terminologi

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig , men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer

	kunne vise interesse og kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet
2.2	Elektroteknikk og elektriske forsyningsanlegg


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne løse praktiske oppgaver i tilknytning til like- og vekselstrømteknikk

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal 

1a	kunne utføre beregninger i likestrømskretser

1b	kunne gjøre rede for forskjellen mellom sinusformet og pulserende likespenning og vekselspenning

1c	kunne beregne ulike maksimalverdier, øyeblikksverdier og effektverdier ved hjelp av trigonometri

1d	kunne beregne ulike verdier ved seriekobling av induktiv, kapasitiv og resitiv last

1e	kunne beregne ulike verdier ved parallellkobling av induktiv, kapasitiv og resitiv last

1f	kunne beregne faseforskyvning mellom strøm og spenning vektorielt ved induktiv og kapasitiv last

1g	kunne beregne ulike verdier i et trefasesystem, f.eks. fasestrømmer, fasespenninger og effekter ved stjerne og trekant

1h	kunne beregne verdier ved fasekompensering i trefaseanlegg og motoranlegg

1i	kunne gjøre rede for forhold ved lastfordeling og symmetrisk og usymmetrisk belastning

1j	kunne gjøre rede for virkemåten til aktuelle typer transformatorer som f.eks. måletransformater, skilletransformatorer og krafttransformatorer


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha systemforståelse for oppbygningen av elektriske anlegg som brukes i industrien. De skal kjenne forskriftenes sikkerhetsintensjoner på området

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne beskrive normerte spenningsområder i forsyningsanlegg

2b	kunne forklare hvordan produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi skjer fra generator via energiverkets høyspent- og lavspent-fordelingsnett fram til inntak i bygninger, industri og anlegg

2c	kjenne oppbygningen av, virkemåten til og bruksområder for ulike fordelingssystemer og nettsystemer

2d	kunne gjøre rede for strømmens virkninger på kroppen og kjenne til hvilke skader som kan oppstå som følge av strømgjennomgang


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om metoder som brukes for å bekjempe elektrisk støy i anlegg som brukes i industrien

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kjenne til EMC- direktivet

3b	kunne bruke aktuelt regelverk om bekjemping av støy i installasjoner og elektrisk utstyr

3c	kunne beskrive transienter og strålenivåer m.m. rundt "elektriske miljøer" og vite hvordan nyttesignaler for noen brukere kan gi problemer for andre hvis krav til immunitet og stråling ikke er lagt inn i konstruksjonene

3d	kunne forklare hvordan de ulike nettsystemene (IT, TT, TN-S og TN-C) kan gi utilsiktet påvirkning på elektronikk, tele- og datautstyr ved normal drift og ved jordingsfeil

3e	kjenne til hvordan problemer forårsaket av elektromagnetisk støy kan unngås

3f	kunne forklare årsaker til elektromagnetisk støy, interferens og transienter, og hvordan påvirkninger spres via utstråling og ledningsnett



2.3	Elektriske industrielle installasjoner


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske anlegg og fordelinger i tilknytning til industrianlegg. De skal kunne utføre arbeidet i hen-hold til dokumentasjon og gjeldende krav i forskriftene

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne forstå oppbygningen av elektriske industrielle anlegg og kunne lage en enkel over-sikt over relevante hovedfordelinger og to eller flere underfordelinger i industriinstallasjoner

1b	kunne gjøre rede for virkemåten til ulike fordelingssystemer (TN-, IT- og TT-systemer)
1c	kunne bruke forskrifter for sikkerhet ved arbeid i lavspenningsanlegg og kunne utføre arbeidet etter intensjonene i forskriftene

1d	kunne forklare hvilke krav som stilles ved inntak i bygninger

1e	kunne gjøre rede for oppbygningen til fordelingsskapet

1f	kunne gjøre rede for bruken av og virkemåten til sikringer og vern i fordelinger og utgående kurser og kunne montere disse i henhold til dokumentasjon og forskrifter

1g	kunne kontrollere om sikringer og vern er riktig innstilt

1h	kunne gjøre rede for virkemåten til jordfeilbryter og jordfeilvarsler og kunne montere disse i henhold til dokumentasjon og forskrifter

1i	kunne kontrollere plassering av jordfeilbryter og jordfeilvarsler i anlegg

1j	kunne gjøre rede for hvordan måling av elektrisk energi utføres

1k	kunne gjøre rede for hvilket utstyr som brukes i forbindelse med energiøkonomisering

1l	kunne gjøre rede for virkemåten til kontaktorer, releer, impulsreleer og aktuelle transfor-matorer og kunne montere disse i henhold til dokumentasjon og forskriftenes krav

1m	kunne gjøre rede for forskriftens krav til valg av ledere og vern

1n	kunne montere fordelingsskap, kunne foreta egenkontroll og kvalitetskontroll og kunne rette opp feil

1o	kunne bruke ulike forleggingsmetoder til å utføre aktuelle forlegninger og kunne se disse i sammenheng med kablers strømføringsevne

1p	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til jordingssystemer, kjenne kravene til jording og utjevningsforbindelser og kunne montere aktuelle jordinger og jordingssystemer

1q	kunne kontrollere om riktig tverrsnitt er valgt på kabler og ledninger

1r	kjenne til sikkerhetsbegreper for elektriske industrielle installasjoner og kunne gjøre rede for strømmens fysiologiske virkning på kroppen

1s	kunne gjøre rede for krav til beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte og indirekte berøring

1t	kjenne forskriftens definisjoner av og krav til sikkerhet for beskyttelse mot brann

1u	kunne gjøre rede for krav til beskyttelse mot overbelastning og kortslutning

1v	kunne gjøre rede for valg og iverksettelse av sikkerhetstiltak
Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske industriinstallasjoner i tilknytning til industrianlegg. De skal kunne utføre arbeidet i hen-hold til dokumentasjon og gjeldende krav i forskriften

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for normer og krav i dokumentasjon som f.eks. skjemaer og tegninger, og kunne endre og eventuelt utarbeide enkle dokumentasjonsunderlag

2b	kunne gjøre rede for dokumentasjon av tekniske data for ledere og vern

2c	kunne gjøre rede for sikkerhetsforskrifter som gjelder for arbeid i lavspenningsanlegg og kunne utføre arbeidet etter disse 

2d	kunne velge, installere og montere elektrisk utstyr og materiell i aktuelle installasjoner i henhold til dokumentasjon og krav i gjeldende forskrifter

2e	kunne installere og montere ulike kabler og ledninger, herunder festemateriell, i henhold til dokumentasjon og krav i gjeldende forskrifter

2f	kunne velge materiell, utstyr og montasjemetode ut fra ytre påvirkninger og rom- og områdeklassifisering, og kunne montere utstyret

2g	kunne utføre isolasjonstesting og kunne teste utstyr og aktuelle anleggsdeler før idriftssettelse

2h	kunne utføre endeavslutninger og tilkobling av kabler og ledninger i henhold til tekniske beskrivelser

2i	kjenne til montasjebegrensninger på bakgrunn av EX-krav

2j	kunne arbeide etter aktuelle kvalitetssikringskrav for elektriske industriinstallasjoner



2.4	Motoranlegg og motorer


Mål 1
Lærlingene/elevene kunne utføre arbeid på motoranlegg og motorer i henhold til for-skrifter og gjeldende normer og ut fra tegning og dokumentasjon. De skal kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for ulike like- og vekselstrømsmotorer
1b	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for aktuelle like- og vekselstrømsgeneratorer

1c	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for aktuelle småmotorer som f.eks. skjermpolmotor, trinnmotor og reluktansmotor

1d	kunne gjøre rede for ulike metoder for hastighetsregulering av like- og vekselstrømsmotorer

1e	kunne revidere dokumentasjon av anlegg i henhold til forskrifter og gjeldende normer

1f	kunne gjøre rede for ulike startmetoder som brukes på aktuelle motorer og motoranlegg med tilhørende komponenter

1g	kunne gjøre rede for sikkerhetsforskrifter som gjelder for arbeid i lavspenningsanlegg og kunne utføre arbeidet etter forskriftene

1h	kunne gjøre rede for forskriftens krav til motorinstallasjoner og kunne velge og montere riktig utstyr og komponenter i henhold til dokumentasjon og forskrifter

1i	kunne gjøre rede for krav til beskyttelse mot berøring, overstrøm, frakobling og utkobling av motoranlegg

1j	kunne gjøre rede for forskriftenes krav til valg av ledertverrsnitt og vern

1k	kunne gjøre rede for faremomenter og krav til sikkerhet ved arbeid under spenning og kunne utføre førstehjelp ved elektrisk støt

1l	kunne vedlikeholde motoranlegg og kunne feilsøke og feilrette på slike anlegg

1m	kunne feilsøke på og rette opp anlegg før idriftssettelse

1n	kunne utføre mekanisk og elektrisk vedlikehold av og feilsøking og feilretting på aktuelle typer motorer og generatorer

1o	kunne utføre kvalitetskontroll og egenkontroll av anlegg før idriftssettelse av anlegget













2.5	Måle- og reguleringsteknikk


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om grunnleggende måletekniske prinsipper

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for grunnleggende begreper, definisjoner og målesystemer

1b	kunne gjøre rede for metoder for måling av trykk, nivå og temperatur og kjenne virkemåten til aktuelle måleelementer

1c	kunne gjøre rede for aktuelle metoder for mengdemåling

1d	kunne gjøre rede for aktuelle metoder for nivåmåling

1e	kunne gjøre rede for aktuelle måleprinsipper som brukes ved måling av vekt, kraft, fuktighet, hastighet, posisjon med tilhørende aktuelle måleelementer


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om grunnleggende reguleringstekniske prinsipper

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne forklare hvordan aktuelle reguleringssløyfer fungerer blokkskjematisk og kunne forklare funksjonen og oppgaven til hver enkelt blokk 

2b	kunne forklare egenskapene til og prinsippene for P-, PI- og PID-regulator eller -regulering (uten matematiske beregninger)

2c	kunne forklare egenskapene ved og prinsippene for kaskaderegulering

2d	kunne beskrive virkemåten til aktuelle pneumatiske eller elektroniske programmerbare kontrollere og regulatorer

2e	kunne forklare prinsippene for skjermbasert styring

2f	kunne forklare virkemåten til aktuelle typer pådragsorganer for regulering av trykk, nivå og temperatur

2g	kunne forklare en prosess ut fra aktuelle prosesskjema og gjeldende normer for dokumentasjon

2h	kunne forklare hvordan programregulering virker

2i	kunne beskrive metoder for optimalisering eller parametersetting



2.6	Prosesstyring


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om komponenter og systemer innen analogteknikk

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til enkle forsterkertrinn, herunder felteffekttransistorer

1b	kunne gjøre rede for virkemåten til aktuelle operasjonsforsterkere

1c	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for ulike én og trefasestrømrettere

1d	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for regulerte motordrifter for veksel- og likestrøm

1e	kunne gjøre rede for virkemåten til aktuelle digital/analog- og analog/digital-omformere

1f	kunne gjøre rede for faremomenter ved statisk elektrisitet


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om komponenter og kretser innen digitalteknikk og kunne lage aktuelle kretser

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for oppbygningen av de mest brukte tallsystemer

2b	kunne gjøre rede for virkemåten til kombinatoriske kretser

2c	kunne lage enkle kombinatoriske kretser ved hjelp av programmerbare logiske styringer

2d	kunne gjøre rede for virkemåten til sekvensielle kretser

2e	kunne lage enkle sekvensielle kretser ved hjelp av programmerbare logiske styringer

2f	kunne forklare virkemåten til de mest aktuelle multipleksere, dekodere og indikatorer

2g	kunne forklare virkemåten til de mest aktuelle registerfunksjoner
2h	kunne gjøre rede for virkemåten til de enkleste tellere og tellekretser

2i	kunne forklare virkemåten til enkle aritmetriske kretser

2j	kunne forklare hvordan et mikroprosessorsystem virker blokkskjematisk med tilhørende buss-system

2k	kunne forklare virkemåten til aktuelle inn- og utenheter (I/O)


Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om programmerbare logiske styre-systemer for å kunne arbeide på aktuelle styresystemer. De skal kunne kontrollere aktuelle produksjonsprosesser

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne gjøre rede for definisjoner av og begreper for programmerbare logiske styresystemer og ulike former for styring og regulering

3b	kunne gjøre rede for oppgavene og virkemåten til prosessobjektet med tilhørende givere

3c	kunne gjøre rede for de ulike begrepene prosess, prosessfunksjon, kontroll og kontrollfunksjon

3d	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til energifunksjonens materiell og utstyr

3e	kunne gjøre rede for oppgavene til startere og/eller primærkontroller

3f	kunne løse aktuelle styringstekniske oppgaver og kunne koble og funksjonsprøve aktuelle styresystemer

3g	kunne beskrive enkle automatiserte anlegg ved hjelp funksjonsplan

3h	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til utstyr som brukes i kontrollfunksjonene

3i	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til komponenter og utstyr i over-ordnede kontrollsystemer ved hjelp av reléstyringer og programmerbare logiske styringer

3j	kunne lage program med dokumentasjon for enkle styringstekniske problemer og kunne funksjonsprøve og feilsøke på aktuelle styresystemer

3k	kunne utføre montasje i henhold til dokumentasjon

3l	kunne gjøre rede for forskriftens krav til motorinstallasjoner og kunne utføre montasje i henhold til forskriftene
3m	kunne utføre feilsøking og oppretting før idriftssettelse

3n	kunne vedlikeholde styringssystemer i produksjonsprosessen

3o	kunne utføre kvalitetskontroll og egenkontroll av utført arbeid før idriftsettelse og kunne rette opp eventuelle avvik



2.7	Pneumatikk og hydraulikk


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper om elektropneumatikk og elektro-hydraulikk for å kunne arbeide på pneumatiske og hydrauliske anlegg og komponenter etter gjeldende krav til sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne forstå aktuell dokumentasjon og kunne utføre endringer i dokumentasjon 

1b	kunne utføre montasje i henhold til gitt dokumentasjon og gjeldende standard

1c	kunne gjøre rede for virkemåten til aktuelle typer komponenter og kunne montere komponenter som f.eks. brytere, givere, ventiler og pådragsorganer

1d	kunne montere aktuelle typer koblinger, rør og slanger med hensyn til regler for slik montasje

1e	kunne bruke programmerbare logiske styringer og reléstyringer for elektrohydrauliske og elektropneumatiske systemer

1f	kunne utføre vedlikehold som f.eks. utskifting av slitedeler på ventiler, sylindere og pumper

1g	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til pumper og motorer, og kunne vedlikeholde disse

1h	kjenne til metoder for kontroll av oljekvalitet med hensyn til partikkeltelling

1i	kunne teste aktuelle hydrauliske og pneumatiske komponenter

1j	kunne arbeide etter sikkerhetsrutiner og -forskrifter

1k	kunne utføre arbeidet i henhold til krav til renslighet og systematikk

1l	kunne utføre kvalitetskontroll på hydrauliske og pneumatiske anlegg
1m	kunne bruke kataloger og nomogrammer for valg av komponenter og dimensjonering av rør og slanger

1n	kunne gjøre rede for egenskapene til ulike typer trykkvæsker

1o	kunne ta hensyn til miljøet ved utførelsen av arbeidet


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om proporsjonalhydraulikk og/eller proposjonal-pneumatikk for å kunne arbeide på anlegg og komponenter på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne gjøre rede for virkemåten til, bruksområder for og egenskaper til ventiler og brytere, givere og pådragsorganer

2b	kunne koble opp og teste styringstekniske problemer ved å kontrollere kraft, hastighet og posisjon

2c	kunne forstå aktuell dokumentasjon og kunne revidere dokumentasjonen

2d	kunne utføre montasje i henhold til gitt dokumentasjon og gjeldende standard

2e	kunne velge, bruke og vedlikeholde relevant utstyr for feilsøking

2f	kunne utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhetsregler og -forskrifter og krav til renslighet



2.8	Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsteknikk


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om monterings-, vedlikeholds- og reparasjons-teknikk for å kunne arbeide på maskiner, utstyr og anlegg innenfor verkstedteknisk industri og prosessindustri. De skal kunne utføre arbeidet i henhold til gjeldende lover, forskrifter og direktiver

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne vise orden og systematikk ved gjennomføring av arbeidsoppgaver

1b	kunne utføre monterings- og reparasjonsarbeid ut fra tegninger, manualer og håndbøker

1c	kunne forstå aktuell dokumentasjon og kunne revidere dokumentasjonen

1d	kunne bruke ulike metoder ved forebyggende og periodisk vedlikehold

1e	kunne kontrollere og reparere smøre- og kjølesystemer for maskiner og anlegg

1f	kunne bruke dokumentasjon for maskiner og anlegg til å identifisere inngående komponenter og systemer

1g	kunne kontrollere nøyaktighet på maskiner og anlegg og kunne rette opp eventuelle feil i forhold til spesifiserte krav

1h	kunne bruke metoder for tilstandskontroll på roterende maskiner og utstyr

1i	kunne bruke løfteutstyr med tilhørende sikkerhetsforskrifter under arbeidet

1j	kunne montere, justere og vedlikeholde utstyr som f.eks. akselkoplinger, gir, kjedeoverføringer og kulemutterskruer

1k	kunne montere hydrauliske og pneumatiske rør og komponenter med tilhørende utstyr etter gjeldende forskrifter

1l	kunne bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste utstyr og deler som består av mekaniske, elektriske, hydrauliske eller elektromekaniske komponenter med tilhørende styringer 

1m	kunne behandle og oppbevare farlige stoffer og avfall på en forsvarlig måte

1n	kunne bruke aktuelle deler av gjeldende maskindirektiv

1o	kunne montere og tilpasse aktuelle elementer som f.eks. ventiler og aktuatorer

1p	kunne montere og tilpasse elektriske komponenter på maskiner og utstyr

1q	kunne vurdere hvilke sikkerhets-, verne-, og miljøtiltak som bør iverksettes i ulike situasjoner













2.9	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne en bedrifts organisering, arbeidsoppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

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

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

1c	kjenne til et system for internkontroll og kvalitetssikring

1d	kjenne til hvordan en bedrift vurderer sin lønnsomhet

1e	kjenne til hvordan en bedrift kan påvirke et lokalsamfunn og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	kjenne til en bedrifts krav til kundebehandling

1g	kunne håndtere klager


Mål 2
Lærlingene/elevene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har i en bedrift

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne kravene som stilles til arbeidstakere i en bedrift

2b	kjenne vanlige møterutiner på arbeidsplassen

2c	kjenne til avtaler mellom arbeidstakere og bedrift og være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitvalgtes funksjon

2d	kunne lage planer for en bedrifts interne arbeidsmiljø





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 fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.

Vedlegg 1


Moduler i opplæringen for automatikkmekanikerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Elektroteknikk og elektriske 		forsyningsanlegg
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

9%

112
Modul 2:	Elektriske industrielle 			installasjoner
Kapittel 2.3 
Mål 1 og 2.

14%

185
Modul 3:	Motoranlegg og motorer
Kapittel 2.4
Mål 1.

14%

185
Modul 4:	Måle- og reguleringsteknikk
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

9%

112
Modul 5:	Prosesstyring

Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

14%

185
Modul 6:	Pneumatikk og hydraulikk

Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

11%

150
Modul 7:	Monterings-, vedlikeholds- 			og reparasjonsteknikk
Kapittel 2.8
Mål 1.

23%

305
Modul 8:	Bedriftslære

Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

6%

75
Til sammen

100%
1309


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

