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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) billakkerer.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. februar 1995.







Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1		Innledning	1
1.2		Inntakskrav	1
1.3		Varighet	1
1.4		Innhold	1
1.5		Kompetanse	2

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	4
2.1		Felles mål for studieretningsfagene	4
2.2		Bransjelære	5
2.3		Materiallære	5
2.4		Fargelære	9
2.5		Maskiner og teknisk utstyr	10
2.6		Helse, miljø og sikkerhet	12

Kapittel 3:	Vurdering	14
3.1		Hvorfor vurdering?	14
3.2		Hva skal vurderes?	14
3.3		Hvordan skal vurderingen skje?	14
3.4		Spesielle forhold	15

Vedlegg 1
1.1		Fag- og timefordeling i videregående kurs I billakkerer	16
1.2		Moduler i videregående kurs I billakkerer	16

Vedlegg 2
Vurdering i videregående kurs I billakkerer	17


17
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Rundt århundreskiftet var billakkering en omfattende og tidkrevende prosess. En hellakkering av bil kunne dengang ta flere uker. Med skiftende tider har billakkererfaget utviklet seg til en spesialgren innen bilfagene. Design- og motivlakkering er nye arbeids-områder i tillegg til tradisjonell billakkering.

Opplæringen skal gi den enkelte elev muligheter til å utvikle sine skapende evner og ta del i den videre utvikling av faget. Kunnskaper om farger, fargekjemi, materialer og metoder for på-føring av lakk er sentrale emner i opplæringen. Opplæringen skal tilføre eleven kunnskaper om betydningen av nøyaktighet og god ordenssans.

Elevene skal ha kunnskaper om bruk av moderne utstyr og gjennom praktisk trening skal de kunne beherske metoder for påføring av lakk og kjenne til nye lakkprodukter. Bruk av personlig verneutstyr og behandling av miljøfarlige produkter er viktige emner i kurset. 

En billakkerer utfører reparasjons- og omlakkering, i tillegg utfører billakkereren spesiallakkering som staffering og skriftlakkering. Lakkering på nye materialer som plast og aluminium er nye arbeidsområder

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I billakkerer må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I billakkerer er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I billakkerer består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).


1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 

Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter  


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan utvikle seg videre innen fagområdet 

	kunne utnytte materialer, råstoffer og andre ressurser økonomisk

	kunne rette feil og drive vedlikehold på et grunnleggende nivå

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på fagets verktøy og redskaper

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	ha kunnskaper om hva som kreves for å fremme kvalitets- og sikkerhetsmessige forhold

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid i  samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

	være søkende, utvikle skaperglede, fantasi og kunne vise estetisk sans

	kunne finne egne løsninger på problemer og ha evne til å fremme egne synspunkter

	kunne tilegne seg nye kunnskaper i fagområdet og ta ansvar for egen læring

	kunne ta ansvar for egen og andres helse og sikkerhet

	kunne følge med i endringer i forhold til ny teknologi og endrede krav og standarder

	ta hensyn til lover, regler og forskrifter som regulerer samhandling i bedriften og samhandling mellom bedriften og samfunnet

	kunne ta ansvar i samsvar med etiske normer og verdier som gjelder for arbeidsfellesskapet og det sosiale fellesskapet både i og utenfor skolen 

	ha kunnskaper og holdninger som setter dem i stand til å handle med hensyn til natur, miljø og økologi

	kunne vurdere fagene i forhold til utviklingen internasjonalt



2.2	Bransjelære


Mål 1	
Elevene skal kunne beskrive fagets historie og utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til fagets opprinnelse

1b	kunne beskrive utviklingen av faget fram til dagens nivå

1c	kjenne til historie og utvikling for lakk og materialer 


Mål 2	
Eleven skal kunne vurdere og utarbeide et pristilbud på et oppdrag og kunne yte god service

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til variable og faste kostnader knyttet til investeringer i lokaler og utstyr

2b	kjenne til prisberegningssystemer for lakkering

2c	ha kjennskap til produsentens anvisninger for å ivareta den lakktekniske kvalitet

2d	kjenne til innkjøpsrutiner for forbruksmaterialer

2e	vise respekt for kunden og ivareta kundens eiendom



2.3	Materiallære


Mål 1	
Elevene skal kunne velge materialer, utstyr og arbeidsmetoder og utføre nødvendig forarbeid knyttet til dette. De skal kunne utføre arbeidet i henhold til gjeldende regler og forskrifter og ta hensyn til bruk av ressurser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne identifisere og drøfte ulike lakkdeffekter

1b	kunne foreslå valg av materialer til en total lakkoppbygging

1c	kunne foreslå bruk av maskiner og utstyr 

1d	kunne utarbeide en framdriftsplan for arbeidet og kunne utføre arbeidet i henhold til planen

1e	kunne velge verneutstyr for arbeidsprosessen

1f	kunne velge rengjøringsmiddel i forhold til underlaget


Mål 2	
Elevene skal kunne forklare oppbygging av ulike typer slipematerialer. De skal kunne velge riktig utstyr og metode for å oppnå krav til kvalitet på utført arbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbygging og sammenhengen mellom oppbygging og virkemåte til ulike slipematerialer

2b	kunne forklare ulike slipemetoder som tørrsliping og vannsliping

2c	kunne velge riktig korning på slipepapir 

2d	kunne velge verktøy og maskiner 

2e	kunne forklare ulike slipeteknikker

2f	kunne vurdere kvaliteten på slipearbeidet

2g	kunne utføre arbeidet etter gjeldende miljø- og sikkerhetskrav


Mål 3	
Elevene skal kunne velge fyllmaterialer og kunne bruke disse i samsvar med de krav til kvalitet og ressursbruk som prosessen krever. De skal kjenne til oppbygging samt reparasjonsmetoder for plastkomponenter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne vurdere skadens beskaffenhet og valg av fyllmateriale 

3b	kjenne til fordeler og ulemper ved bruk av aktuelle fyllmaterialer

3c	kjenne de ulike bruksområder for ulike typer sparkel

3d	kunne forklare valg av sparkel etter ulike typer underlag

3e	kjenne til vernetiltak for etsende herdere

3f	kjenne til ulike påføringsmetoder


Mål 4	
Elevene skal kunne velge grunninger og fyllmaterialer og kunne vurdere valg av oppbygging for å kunne ivareta gjeldende krav til kvalitet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for funksjon og bruksområder for ulike typer grunninger

4b	kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved bruk av ulike typer grunning og fyllmaterialer

4c	kunne gjøre rede for ulike begrep som grunning, fyller, grunnfyller, tonfyller, vått i vått fyller og isolator

4d	kunne forklare ulike former for påføringsteknikk

4e	kunne blande, påføre og viderebehandle ulike materialer ved bruk av teknisk datablad for produktet

4f	kunne bruke vannfortynnbare grunningsmaterialer

4g	kjenne til sikkerhetsforskrifter for denne type materialer


Mål 5	
Elevene skal kjenne til de ulike typer dekklakker og kunne velge riktig dekklakk ut fra det aktuelle arbeidsstykket. Elevene skal kunne tilsette herder og tynner til riktig viskositet etter tekniske spesifikasjoner. Elevene skal også kunne foreta påføring av dekklakker med riktig skikttykkelse og overflatefinhet som tilfredsstiller kravene til bilfabrikanten

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til hva som gir lakken typenavn

5b	kunne forklare forskjellen mellom tørking og herding

5c	kunne forklare hvilke hovedkomponenter lakken er satt sammen av og kunne forklare de ulike bestanddelenes egenskaper

5d	kunne forklare graderingen av faste stoffer i et materiale

5e	kunne tilsette herder og tynner etter tekniske spesifikasjoner

5f	kunne blande og påføre ulike typer effektlakker

5g	kunne utføre reparasjonslakkering av 1-, 2- og 3-skikt lakk

5h	kunne variere egenskapene til lakken ved hjelp av ulike typer herdere og tynnere og kunne endre tilsetningsstoffer

5i	kunne forklare ulike typer effekttilsetninger

5j	kunne utføre strukturjustering og tilpasse enkeltdeler sin overflate på aktuelle kjøretøy

5k	kunne beherske bruk av vannfortynnbare materialer

5l	kunne utføre reparasjonslakkering av plastkomponenter

5m	kjenne til grunnleggende design og reklamelakkering

5n	kunne bruke utstyr for måling av skikttykkelse

5o	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til miljø og sikkerhet


Mål 6	
Elevene skal under veiledning kunne foreta en fullstendig vedlikeholdsoperasjon ved hjelp av ulike lakkpleiemidler

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for nødvendigheten av å vedlikeholde lakkoverflaten

6b	kjenne til aktuelle midler for lakkpleie

6c	kunne foreta rensing, rubbing og voksing av lakken

6d	kunne utbedre mindre skader ved hjelp av pensel


Mål 7	
Elevene skal kunne gjøre rede for oksydasjon, korrosjon og elding

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne gjøre rede for korrosjon på stålplater 
7b	kunne gjøre rede for oksydering på aluminium 

7c	kunne gjøre rede for aktuelle metoder for reparerasjon av korrosjonsskader 



2.4	Fargelære


Mål 1	
Elevene skal kunne beskrive hvordan farger oppstår og hvordan de påvirker oss

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til utviklngen på bruk av farger i bilbransjen

1b	kunne beskrive forholdet mellom lys og farge 

1c	kunne forstå og kunne beskrive prinsippene for fargepersepsjon

1d	kunne forklare metameri og årsaken til dette

1e	kjenne til fantasinavn og objektnavn på farger


Mål 2	
Elevene skal kunne beherske fargeblanding og justering av farger ved hjelp av tilgjengelig datateknologi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre blanding av lakk fra en oppgitt blandeformel

2b	kunne gjøre rede for forskjeller mellom store og små pigmenter og kunne forklare framgangsmåten ved justering av farger

2c	kunne beskrive bruk av ulike effektpigmenter


Mål 3	
Elevene skal kunne bruke grunnlegende fagterminologi i fargelæren

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne karaktisere en farge i forhold til fargetone, valør og metning
3b	kunne forklare oppbygging av fargesystemer  


Mål 4	
Elevene skal kunne arbeide med fargenes uttrykksmuligheter i to- og tredimensjonal form 

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til de ulike kontrastvirkningene
	-komplementærkontrast	-kald - varm kontrast
	-simultankontrast		-kvalitetskontrast
	-kvantitetskontrast		-lys - mørk kontrast

4b	kunne arbeide med fargekontraster og forstå hvordan proposjoner og form påvirker 	farge og kunne bruke dette i fargekomposisjoner og eller produkter

Mål 5	
Elevene skal kunne gjøre rede for farge som signal og symbol  

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til fargenes signal- og symbolverdi og kunne bruke dette i billakkering

5b	kjenne til hvordan fargenes symbolbruk varierer i ulike kulturer og i historiske perioder



2.5	Maskiner og teknisk utstyr


Mål 1	
Elevene skal kunne forklare bruk av håndverktøy og kunne foreta daglig og periodisk vedlikehold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde sparkelutstyr etter gjeldende krav

1b	kunne bruke og vedlikeholde pussemaskiner

1c	kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og vedlikehold av sprøytepistoler

1d	kunne gjøre rede for sandblåseutstyr som er aktuelt innen billakkering

1e	kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy for demontering og montering av utstyr på kjøretøy

1f	kunne gjøre rede for utstyr som normalt finnes på et lakkeringsverksted



Mål 2	
Elevene skal kjenne oppbygging og virkemåter til trykkluftanlegg og støvavsug og kunne foreta daglig vedlikehold på utstyret

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til oppbygging av trykkluftanlegg på et lakkeringsverksted

2b	kunne gjøre rede for komprimering av luft

2c	kunne gjøre rede for bruk av kjøletørker

2d	kunne gjøre rede for krav til filtrering av lufttrykk 

2e	kunne forklare nødvendigheten av støvavsug og kunne gjøre rede for gjeldende lover og forskrifter  


Mål 3	
Elevene skal kunne beskrive oppbygging og virkemåter til sprøyte og tørkeboksanlegg og kunne utføre daglig vedlikehold. Elevene skal kunne bruke anlegget for å ivareta gjeldende krav til sikkerhet, kvalitet og yrkesetikk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til typer brennstoff, tankplassering, hvilke pumper og filter som er å finne i et sprøyte- og tørkeboksanlegg

3b	kunne bruke funksjonene til et styreskap

3c	kunne vurdere nødvendig filterbytte

3d	kunne justere trykk og temperatur

3e	kunne følge tekniske og miljømessige lover og forskrifter 

3f	kunne utføre daglig vedlikehold av anlegget


Mål 4	
Elevene skal kunne planlegge utforming og innredning av et blanderom etter gjeldende forskrifter og lover og forstå hvorfor dette er viktig. Elevene skal kjenne gjeldende krav til utstyr og innredning i et blanderom

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke og vedlikeholde en vaske- og blandebenk

4b	kunne forstå nødvendigheten av å jorde alt elektrisk utstyr

4c	kunne velge og kunne bruke utstyr for lakkblanding

4d	kunne bruke og vedlikeholde tynnergjenvinner

4e	kjenne til bruk av datateknologi i forbindelse med lakk-koder og blandinger


Mål 5	
Elevene skal ha kjennskap til metoder og utstyr for tørking av lakkmaterialer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til konvensjonell tørketeknikk

5b	kjenne til aktuelle tørketeknikker som mellom- og kortbølgetørking

5c	kjenne til forsiktighetsregler overfor ømfintlige komponenter i og på et moderne kjøretøy



2.6	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1	
Elevene skal kunne ivareta egen og andres helse etter gjeldende regler og forskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne benytte åndedrettsvern etter gjeldende krav og produktopplysning

1b	kunne benytte nødvendig utstyr som sprøytedress, hansker og beskyttelsekremmer

1c	kunne gjøre rede for farene ved omgang med kjemiske stoffer

1d	kunne forklare generelle merkeforskrifter og klassifiseringer av helsefarlige produkter innen faget

1e	kunne bruke sikkerhetsdatablader i det daglige arbeidet

1f	kjenne grupperinger for korrigert yrkeshygienisk luftbehov etter gjeldende forskrifter

1g	kjenne til rutiner for internkontroll

1h	ha kjennskap til forebygging av kjemiske helseskader


Mål 2	
Elevene skal kunne forklare samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi og kunne arbeide for et bedre miljø, både internt og eksternt

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til interne og eksterne miljømessige konsekvenser i utøvelse av faget

2b	kjenne til administrative normer

2c	kjenne til ulike former for avfallshåndtering og kunne håndtere avfall etter gjeldende lover og forskrifter

2d	kunne velge det mest miljøvennlige produktet

2e	kjenne til lover og retningslinjer for ventilasjon, støy og belysning på et lakkeringsverksted

2f	kunne utføre løpende vedlikehold for å ivareta et best mulig arbeidsmiljø og kjenne til verdien av et godt psykososialt arbeidsmiljø


Mål 3	
Elevene skal ivareta både sin egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen samt ha forståelse for sikkerhetsmomenter som relaterer seg til faget

Hovemdomenter
Elevene skal

3a	kjenne til symboler og fareklasser for brann og eksplosjonsfarlige stoffer

3b	kjenne til ulike typer håndbrannslukkere og kunne bruke disse

3c	ha kunnskaper om aktuelt verneutstyr

3d	kunne gi førstehjelp ved skader og kunne forebygge skader i faget

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 eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I billakkerer

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Bransjelære
75
2
Materiallære
372
10
Fargelære
187
5
Maskin og teknisk utstyr
150
4
Helse, miljø og sikkerhet
150
4



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I billakkerer

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Bransjelære
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Materiallære
Modul 2: Mål 1, 2, 3 og 4.
187
5

Modul 3: Mål 5, 6 og 7.
187
5
Fargelære
Modul 3: Alle mål i faget.
187
5
Maskiner og teknisk utstyr
Modul 4: Alle mål i faget.
150
4
Helse, miljø og sikkerhet
Modul 5: Alle mål i faget.
150
4

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*




*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I billakkerer


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som 	eksamensfag.

3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs I billakkerer:

		Studieretningsfag:	Alle elever skal opp til tverrfaglig eksamen hvor alle 
				studieretningsfagene inngår. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt 
				etter sentrale retningslinjer.

		Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fag.

		Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig
			I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

