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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 børsemakerfaget.


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, 21. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Børsemakerfaget har tradisjoner langt tilbake i tiden. De første vitnesbyrd om planmessig opplæring i faget kan spores tilbake til lærekontrakter fra Christiania på 1600-tallet.
Børsemakerfaget har utviklet seg fra å omfatte håndverksmessig framstilling av hele våpen til hovedsaklig å omfatte reparasjoner av våpen og tilvirking av våpendeler.

Børsemakerfaget er også i dag et meget allsidig fag som spenner over flere fagområder. Børsemakere må kunne bearbeide stål, tre og kunststoffer og kunne framstille, repararere, justere og tilpasse våpen og våpendeler. Børsemakeren må derfor ha kjennskap til lover og regler som gjelder for bruk av våpen og ammunisjon. De må ha spesielt godt kjennskap til viltloven og dyreloven.

Børsemakerfaget er et typisk håndverksfag. Selv om moderne teknologi er tatt i bruk, er fortsatt gammel håndverkstradisjon en del av faget. Dette stiller krav til utøveren når det gjelder bruk av håndverktøy og krav til formsans, nøyaktighet og tålmodighet.

Kundegrunnlaget er begrenset og består av skyttere og jegere som er spredt over hele landet. Dette gjør at bedriftene er små, ofte enmannsbedrifter.

Med den jakt og skyttertradisjon som er i Norge, vil det være et jevnt, men begrenset behov for børsemakere i tiden framover. En børsemaker vil være en sentral person i miljøer der våpen brukes enten til jakt eller i forbindelse med skyting som sport. Børsemakeren vil således være en naturlig ressursperson for lokale jakt- og fiskeforeninger og for skytterlag.

Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. august 1996.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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








1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i børsemakerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	børsemaker.
Fagbetegnelse: 	børsemakerfaget.

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 børsemakerfaget

Lærlingene/elevene skal

	kunne velge og bruke materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgaven som skal utføres, og kunne begrunne sine valg i henhold til tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige kriterier og krav

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse

	kunne bruke nødvendig verneutstyr

	ha kunnskaper om hvordan de kan ivareta natur og miljø best mulig under arbeidsutførelsen

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne veilede og råde kunder i bruk og vedlikehold av våpen

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

	kunne vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet effektivt og nøyaktig, og med stolthet for faget

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

	kjenne og følge de lover og forskrifter som gjelder for børsemakerfaget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget, og forstå betydningen av dette for fagets omdømme

	kunne vise 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 lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

2.2	Våpen- og ammunisjonslære


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kjenne den historiske utviklingen av ulike typer våpen fram til i dag. De skal ha kunnskaper om "grunnvåpenet", våpenets framstilling, mekanismer og kaliberbetegnelser. De skal forstå og respektere det ansvar behandling av skytevåpen tilsier

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne beskrive den historiske utviklingen av våpen, og deres våpenmekanismer fra ca. år 1300 og fram til i dag

1b	kjenne til mekanismetyper for hagler, pistoler, revolvere, rifler og kombinasjonsvåpen

1c	kunne beskrive framstillingen av riflede piper ved trekking og hamring

1d	kjenne bruksegenskapene til riflede piper ved de ulike framstillingsmetoder

1e	kjenne årsakene til og faremomentene ved skuddbuler, rust og slitasje i piper og kjenne til hvordan egenskapene endres ved skuddbuler, rust og slitasje

1f	kjenne kaliberbetegnelsen på hagler, pistoler, revolvere, rifler og kombinasjonsvåpen

1g	kjenne til og kunne beskrive trangboringer for hagler

1h	ha kjennskap til flerløpete våpen

1i	kjenne til funksjonsprinsipper som gjelder for stempel, kompresjon og CO2 i luftvåpen

1j	kjenne til rekylforløpet i våpen


Mål 2
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om oppbygningen av og bruksområder for ulike typer ammunisjon. De skal forstå den risiko som oppstår ved feil bruk og behandling av ammunisjon og kjenne de miljømessige konsekvenser som følger av uforsvarlig bruk 

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kjenne oppbygningen av og bruksområder for ulike typer tennmidler

2b	kjenne til og kunne bruke ulike hylsetyper

2c	kjenne oppbygningen av og virkemåten til ulike prosjektiltyper, herunder haglladninger

2d	ha kjennskap til forskjellige kruttyper som brukes i ammunisjon for våpen og kjenne kruttypens virkning i forhold til kaliber, riflestigning, løpslengde og prosjektilvekt

2e	kunne velge og bruke riktig type prosjektil, krutt og tennmiddel

2f	kjenne til drivmidler som brukes til gassvåpen

2g	kjenne til og kunne bruke utstyr for hjemmelading

2h	kunne bruke ladedata og tabeller og kunne følge sikkerhetsrutiner under arbeidet 

2i	ha kunnskaper om indre ballistikk, overgangsballistikk og ytre ballistikk

2j	kjenne til trykkforhold og kruttgassens arbeid i rekyl- og gassdrevne våpen

2k	kjenne de faktorer som har betydning for kruttets virkning

2l	ha kjennskap til måling av gasstrykk

2m	kjenne de faktorer som bestemmer kulebanen

2n	kjenne de faktorer som bestemmer prosjektilets stabilitet

2o	kjenne lover og forskrifter som gjelder for oppbevaring av ammunisjon og kunne lagre ammunisjon på sikkerhetsmessig forsvarlig måte

2p	kunne forebygge forgiftninger av gasser og tungmetaller ved bruk av ammunisjon



2.3	Tilvirkning og reparasjon av våpen og våpendeler


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne tilvirke, tilpasse, montere og reparere våpen og våpendeler ved hjelp av ulike typer håndverktøy og maskiner. De skal kunne kombinere det funksjo-nelle med det estetiske og kunne vise nøyaktighet, kreativitet, formsans og vurderingsevne under utførelsen av arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne tilpasse kompliserte våpenmekanismer ved hjelp av egnet verktøy f.eks. fil, skrape o.l.

1b	kunne tilvirke og tilpasse relativt kompliserte våpendeler ved hjelp av egnet håndverktøy og kunne utføre aktuell varmebehandling og herding

1c	kunne planlegge og gjennomføre produksjon av våpendeler med høye krav til nøyaktighet og ved hjelp av aktuelle maskiner og verktøy

1d	kjenne bruksområdene for og utnyttelsesgraden av aktuelle verktøymaskiner

1e	kunne tilpasse og montere ulike siktemidler

1f	kunne tilpasse og montere piper ved bruk av verktøymaskiner og håndverktøy

1g	kunne tilpasse, montere og justere mekanismedeler ved bruk av verktøymaskiner og håndverktøy

1h	kunne feilsøke på våpen

1i	kunne adskille og sette sammen våpen

1j	kunne reparere våpen og våpendeler ut fra krav til kvalitet og fagmessig utførelse

1k	kunne bygge om våpen og våpendeler ut fra krav til sikkerhet og fagmessig utførelse

1l	kunne tilpasse, justere og montere avtrekkermekanismer

1m	kunne følge de toleransekrav som er satt av sikkerhetsmessige hensyn


Mål 2
Lærlingene/elevene skal bruke ulike typer sammenføyningsmetoder ut fra krav til nøyaktighet. De skal kunne vurdere de enkelte metoder med hensyn til egnethet og kjenne sikkerhetsmessige konsekvenser ved bruk av de enkelte metodene

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

2a	kunne utføre gassveising

2b	kunne utføre lysbuesveising

2c	kunne utføre bløt- og hardlodding

2d	kunne utføre klinking og nagling

2e	kunne lime stål og metaller







Mål 3
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper for å kunne rette og blokke ut løp. De skal kunne vurdere sikkerhetsmessige konsekvenser ved utførelsen av slikt arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

3a	kunne rette løp

3b	kunne blokke ut bulker i hagleløp

3c	kunne vurdere skadens størrelse ut fra sikkerhetsmessige krav


Mål 4
Lærlingene/elevene skal ha nødvendige kunnskaper for å kunne utprøve, skyte inn, presi-sjonsteste og funksjonsteste våpen. De skal kjenne de faremomenter som er forbundet med bruk av skytevåpen og kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

4a	kunne funksjonsprøve og funksjonsskyte pistoler, revolvere, rifler, hagler og luft- og gassvåpen

4b	kunne presisjonsteste pistoler, revolvere, rifler, hagler og luft- og gassvåpen

4c	kunne justere siktemidler med og uten optiske hjelpemidler

4d	kunne korrigere siktemidler til ønsket treffpunkt ut fra middeltreffpunkt 

4e	kunne vurdere skuddbilder og trangboringsgrad ved skyting med hagle

4f	kunne forstå og respektere de regler som gjelder omgang med skytevåpen og for oppførsel på skytebanen 














2.4	Skjeftearbeid


Mål 1
Lærlingene/elevene skal kunne utføre skjeftearbeid. De skal kjenne materialets opp-bygning og struktur og kunne utnytte utgangsmaterialene på en ressursvennlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne til treets biologi, særlig nøttetre og bøk

1b	kjenne til treets struktur

1c	kjenne til forskjellige tørkemetoder

1d	kjenne til og kunne bruke forskjellige impregneringsmetoder og overflatebehandlings-metoder på trematerialer

1e	kjenne til og kunne bruke kunstige materialer som f.eks. glassfiber og polyester til skjefter

1f	kjenne til og kunne bruke forskjellige limtyper i skjeftearbeidet og ved reparasjon av brudd og sprekkskader

1g	kunne lage og montere skjefter fra halvfabrikata og råemner til våpen

1h	kunne tilpasse og montere ferdige rifle- og hagleskjefter

1i	kunne vise at de forstår betydningen og konsekvensene av de krefter som overføres til skjeftet ved skudd-løsning

1j	kunne utføre nettskjæring

1k	kunne forsterke skjefter ved hjelp av skruer, plugger m.m.

1l	kunne felle inn og bearbeide stykker i skjefter

1m	kunne ta mål og tilpasse skjefter til personer

1n	kunne utføre innstøping (bedding) av våpen









2.5	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene/elevene skal ha kunnskaper om forskjellige bruneringstyper. De skal kunne bruke og behandle bruneringsvæsker i henhold til miljømessige og sikkerhetsmessige krav. De skal kunne vurdere sikkerhets- og kvalitetsmessige konsekvenser ved å bruke ulike overflatebehandlingsmetoder på stålet i våpenet

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kunne klargjøre de enkelte bruneringsbad for varmbrunering

1b	kunne klargjøre nødvendig utstyr for strykbrunering

1c	kunne utføre varm- og strykbrunering

1d	kunne klargjøre for og kunne utføre riktig for- og etterbehandling

1e	kunne gjøre rede for miljømessige sikkerhetsregler som må følges ved bruk av kjemikalier

1f	kunne beskytte seg mot skader som kan oppstå ved bruk av kjemikalier og kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr

1g	kunne utføre nødvendig førstehjelp ved ulykker som kan oppstå ved bruk av kjemikalier, f.eks. sprut i øynene, kontakt med hud og svelging

1h	ha kjennskap til fornikling, forkromming, galvanisering, maling og lakk, pulverlakkering, plastbelegging og eloksering



2.6	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene/elevene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner
1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

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

1h	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene/elevene 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	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.





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 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 for børsemakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Årstimer ved opplæring i skole
Modul 1:	Våpen- og ammunisjonslære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

9%1

118
Modul 2:	Oppbygging innskyting og 		funksjonsskyting av våpen
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

59%2

772
Modul 3:	Skjeftearbeid
Kapittel 2.4
Mål 1.

25%3

328
Modul 4:	Overflatebehandling
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%4

65
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

2%5

26
Til sammen

100%
1309


De teoretiske kunnskaper inngår med:
1	ca. 2/3 av modul 1.
2	ca. 1/20 av modul 2.
3	ca. 1/40 av modul 3.
4	ca. 1/8 av modul 4.
5	ca. 9/10 av modul 5.


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.

