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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.




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 i bedrift for borefaget.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Boring på norsk kontinentalsokkel startet på slutten av 60-tallet. Generelt sett foregikk all opplæring mer eller mindre tilfeldig på arbeidsplassen uten formelt krav til kompetanse og innhold i opplæringen. Etterhvert kom imidlertid krav til opplæring, og borekursene 1, 2 og 3, med tilhørende fagplaner ble etablert, men uten forankring i utdanningssystemet. Norsk boreindustri har derfor et betydelig underskudd på formell kompetanse i forhold til utfordringene. Boring foregår fra faste eller flytende installasjoner og danner grunnlaget for all virksomhet knyttet til oljeutvinning til havs. Boring utgjør hovedaktivitetene frem til komplettering for produksjon, prøveproduksjon, trykkstøtte, og/eller tilbakeplugging av letebrønner, avgrensningsbrønner, produksjonsbrønner og injeksjonsbrønner.

En faglært bore- og vedlikeholdsoperatør skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen. De skal kunne føre kontroll med, og holde vedlike boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr, samt boresystemer og utstyr.

I opplæringen skal det vektlegges at kandidaten får utviklet sine sosiale ferdigheter med fokus på kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom relasjoner, samspill og samhandling. En bore- og vedlikeholdsoperatør må ha inngående innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Det er store utviklingsmuligheter for de som tar fagbrev i borefaget.

Borefaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1999.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i borefaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I brønnteknikk 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 borefaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.


1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i borefaget
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.

Yrkesbetegnelse:	Bore- og vedlikehaldsoperatør
Fagbetegnelse: 	Borefaget

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 delkompetanse 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



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for borefaget

Lærlingene skal

·	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

·	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

·	kunne bruke rett verneutstyr for ulike arbeidsoperasjoner

·	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

·	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

·	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

·	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

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

·	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget og virksomheten

·	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og kjenne den betydning dette har for fagets omdømme

·	kunne yte god service overfor kunder

·	kunne ta ansvar for egen læring
·	
kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

·	kjenne faget og virksomhetens betydning i samfunnet

·	ha kunnskaper om bransjens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt



2.2	Kvalitetssikring og internkontroll


Mål 1	Prosedyrer
Lærlingene skal kunne følge gjeldende prosedyrer for relevante operasjoner

Delmål
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om bedriftens styringssystemer

1b	kjenne til hvordan bedriftens prosedyreverk er oppbygd og hvor det finnes på arbeidsstedet

1c	kunne planlegge eget arbeid

1d	kunne gi aktuelle rapporter i arbeidet


Mål 2	Internkontroll
Lærlingene skal kunne følge bedriftens system for internkontroll i arbeidet

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne og forstå bedriftens sikkerhetspolitikk, og de virkemidler som brukes for å oppnå denne

2b	ha kunnskaper om bedriftens sikkerhetssystem

2c	kunne kontrollere eget arbeid og hindre skader på mennesker og materiell

2d	kunne foreta utfylling av skade/avviksrapporter

2e	kunne gjennomføre en sikker jobbanalyse



2.3	Bedriftslære


Mål 1	Organisering
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert, herunder også rutiner for innkjøp av varer og utstyr

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

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

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

1g	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2	Rettigheter
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens vernetjeneste, tillitsvalgte og deres funksjon i bedriften

2f	kunne bruke vanlige kontortekniske hjelpemidler

2g	kunne utfylle personlig timeregistrering




2.4	Boreutstyr og boreoperasjoner


Mål 1	Boreutstyr
Lærlingene skal kunne montere og demontere aktuelt boreutstyr og kunne forklare virkemåten til utstyret

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne til prosedyrer ved demontering og montering

1b	kunne kontrollere boreutstyr etter montering

1c	kunne signere og arkivere utført arbeidsordre etter montering

1d	kunne vite virkemåte og på en enkel måte forklare dette

1e	kunne benytte boreutstyr beregnet for høye trykk

1f	kunne gjøre rede for krav til arbeidstillatelser

1g	kunne rigge opp og ned boreutstyr på faste og flytende installasjoner

1h	kunne rengjøre og vedlikeholde boreutstyr

1i	kjenne til bruken av spesielt boreutstyr beregnet for ulike gasser og kjemikalier

1j	kunne gjøre rede for hensikten og virkemåten ved bruk av kjerneboring

1k	kunne rigge opp boreutstyr i forbindelse med fiskeoperasjoner

1l	kunne gjøre rede for aktuelle start- og stopprosedyrer relatert til boreoperasjoner

1m	kunne gjøre rede for boring med og uten retningsstyring

1n	kunne gjøre rede for sertifiseringskrav for løfteutstyr

1o	kunne gjenkjenne og gjøre rede for bruken av utstyr som brukes ved kjøring av forings- og produksjonsrør



Mål 2	Boreoperasjoner
Lærlingene skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen og utføre arbeidet i henhold til regelverk og prosedyrer

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne til begrensninger for relevante borerør og gjengetyper

2b	kunne åpne og stenge relevante ventiler i brønnsirkulasjons- og sikringssystemer

2c	kunne gjenkjenne og forklare bruken av utstyr og metoder til fiskeoperasjoner

2d	ha kjennskap til kabeloperasjoner, herunder kveilerør og snubbing

2e	kunne sikre alle operasjoner slik at ukontrollerte utslipp av slam/kjemikalier til miljøet ikke forekommer



2.5	Trykk- og funksjonstesting og marine operasjoner


Mål 1	Trykk- og funksjonstesting
Lærlingene skal kunne utføre aktuelle tester på utstyr som brukes ved bore- og trykkontrolloperasjoner

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne til funksjonstesting av vinsjer, heisespill, tårnmontert boremaskin, kraftforsyningsenheten (power pack), pumper og kontrollenheter og kunne fylle ut aktuelle sjekklister

1b	kjenne til utførelsen av lekkasje- og trykktest og kunne delta i trykktest av utblåsingssikring (BOP), produksjonstre (X-mas tree), stigerør, manifoiler, foringsrør og sementliner

1c	kunne velge rett trykklasse på utstyret

1d	kjenne til hvilke krav som stilles for sertifisering av trykkontrollutstyr



Mål 2	Marine operasjoner
Lærlingene skal kunne delta i arbeidet med kjøring/montering av alt utstyr som kreves for å drive boreoperasjonen fra halvt nedsenkbare-, oppjekkbare- og strekkstagsplattformer

Delmål
Lærlingene skal

2a	kunne gjenkjenne og gjøre rede for bruk av ulike komponenter som brukes ved kjøring av marin utblåsningsventil og stigerør

2b	kunne gjenkjenne og gjøre rede bruk og innfesting av ”rucker tensions” wire og hiv kompensator

2c	kunne gjøre rede for oppankringssystemer for de ulike plattformtypene

2d	kunne gjenkjenne og gjøre rede for montering og bruk av slanger for utsirkulering og for avvikling av brønnen

2e	kunne gjøre rede for funksjon og montering av marin utblåsingsventil

2f	kunne gjøre rede for operering av marin utblåsingsventil



2.6	Sirkulasjonssystemer, væsker og testing


Mål 1	Sirkulasjonssystemer
Lærlingene skal kunne vedlikeholde og operere sirkulasjonssystemet og bulksystemet

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne forstå beskrivelser og tegninger av sirkulasjonssystemet og bulksystemet med aktuelt utstyr

1b	ha kjennskap til virkemåte for alle komponenter i sirkulasjonssystemet og
	bulksystemet

1c	kunne vedlikeholde og reparere de ulike komponentene i systemene slik som slampumper, ventiler, miksepumper og slamsiktere



Mål 2	Bore- og kompletteringsvæsker
Lærlingene skal forstå betydningen av og funksjonen til bore- og kompletteringsvæsker, og kunne vedlikeholde væskekvaliteten

Delmål
Lærlingene skal

2a	kunne behandle kjemikalier på en sikker og forsvarlig måte

2b	kunne lese og forstå den informasjon som finnes på ulike produkters datablader, samt vite hvor disse befinner seg på arbeidsstedet.

2c	kunne forklare hensikten med tilsetningsstoffene og ha kunnskap om de ulike tilsetningsstoffenes reaksjon

2d	kunne fastslå slammets grunnleggende egenskaper med hensyn til egnethet og bæreevne på en rask og sikker måte (rehologiske egenskaper)


Mål 3	Brønntesting
Lærlingene skal kunne delta i montering av utstyr for brønntesting og selve testoperasjonen

Delmål
Lærlingene skal

3a	kunne gjenkjenne og gjøre rede for funksjonen til de ulike hovedkomponentene i testeutstyret

3b	kunne gjøre rede for gjeldende regler og prosedyrer ved brønntesting, særlig i forhold til utslipp av hydrokarboner

3c	kunne gjøre rede for hvilke farer som kan oppstå ved ved brønntesting og hvordan disse kan forebygges









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 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- og svenneprøve.

Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for borefaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: Kvalitetssikring og internkontroll
Kapittel 2.2
*
Modul 2: Bedriftslære
Kapittel 2.3
5 %
Modul 3: Boreutstyr og boreoperasjoner
Kapittel 2.4 
50 %
Modul 4: Trykk- og funksjonstesting og marine operasjoner
Kapittel 2.5 
5 %
Modul 5: Sirkulasjonssystemer, væsker og testing
Kapittel 2.6
40%
Til sammen

100%

*Modul 1 Kvalitetsikring og internkontroll integreres i modul 3, 4 og 5.

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.


