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Forord

Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under opplæringsloven med tilhørende forskrifter. 


Læreplanverket består av to deler:

	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.


	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for brønnfaget havbunnsinstallasjoner

Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 26.02.2004 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4. 

Læreplanen trer i kraft 26.02.2004 .
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Kapittel 1: Generell informasjon


1.1 Innledning

De første konsesjoner for leting og utvinning av olje i Norge ble gitt allerede i 1965.  Fra man gjorde det første drivverdige funn av olje på norsk sokkel i Nordsjøen i slutten av 1969, har det skjedd en rivende utvikling på alle områder innenfor denne næringen.  Utbyggingen av feltene i Nordsjøen, enten det gjelder olje og/eller gass, har vært pionerprosjekt både når det gjelder dimensjoner og tekniske løsninger. 

Etter de første installasjoner av petroleums-produksjonsanlegg på havbunnen i Nordsjøen  - tidlig på 80-tallet, har utviklingen gått i retning av å legge flere trinn i produksjonsprosessen til disse installasjonene. Dertil utvikles teknologien for å kunne installere slike anlegg på stadig større dyp, med ambisjoner om å nå reserver som ligger under havdyp på inntil 4000 meter! Parallelt med dette pågår hele tiden et intensivt forsknings- og utviklingsarbeid for å finne de mest  kostnadseffektive løsninger, samtidig som man hele tiden også må ha fokus på forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet.   
  
Norske bedrifter har i løpet av disse årene opparbeidet seg et internasjonalt renommé som gjør at de i dag opererer over hele verden, med havbunnsinstallasjoner på inntil 2000 meters havdyp. Dette stiller bedriftenes service- og verkstedpersonell overfor betydelige faglige utfordringer, med interessante arbeids- og karrieremuligheter også utenfor Norge.

Oppdragsgiverne innen petroleumsindustrien, enten det gjelder aktiviteter i Nordsjøen eller i andre deler av verden, stiller i økende grad krav om at alle bedrifter som arbeider innen boring, brønnservice og havbunnsbaserte produksjonssystemer,  skal kunne fremlegge dokumentasjon for sine mannskapers kompetanse, dvs. deres teorikunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger (til helse, miljø og sikkerhet). Det er derfor fordelaktig for alle parter, ikke minst for den enkelte arbeidstaker, at man i løpet av de siste årene har fått etablert en felles grunnleggende og mer spesialisert faglig opplæring innen alle de petroleumstekniske virkeområdene – med faget havbunnsinstallasjoner som det nyeste tilskudd på kompetansekartet.  

Et fagbrev for havbunnsinnstallasjoner vil være et solid ”verdipapir” å bygge sin fremtidige yrkeskarriere på, og du vil arbeide innen et fag i kontinuerlig utvikling. Dette gir også muligheter for videre personlig og faglig utvikling, med arbeidsoppgaver som passer for begge kjønn.

Faget ble lagt under opplæringsloven den 29.06.2002.


1.2 Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i brønnfaget havbunnsinstallasj oner 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 brønnfaget havbunnsinstallasjoner skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.

1.4 Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingene avlegge fagprøve i brønnfaget havbunnsinstallasjoner. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse: Havbunnsinstallatør
Fagbetegnelse: Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner

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
Fa
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-
Kurs o VKI
Gjenstående
Timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
En elsk
1_87 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nere 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 departementetvurdere 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

 Felles mål for opplæringen i bedrift for brønnfaget  havbunnsinstallasjoner

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 atferd 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

	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 og oppdragsgiver

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

·	   kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens/fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt



 Styrende dokumentasjon 

Mål 1
Lærlingene skal følge bedriftens styrende dokumentasjon   

Hovedmomenter
Lærlingene skal
	
1a 	gjøre rede for bedriftens system for styrende dokumentasjon

1b  	kunne kontrollere eget arbeid og forebygge skade på personell, verktøy og utstyr

1c	kunne fylle ut aktuelle skade- og avviksrapporter


Mål 2
Lærlingene skal følge bedriftens bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet    

Hovedmomenter
Lærlingene skal
	
2a 	følge krav til helse, miljø og sikkerhet ved utførelse av arbeidsoperasjonene 

2b	håndtere relevante kjemikalier og kontrollvæsker på en sikker måte

2c	kjenne til konsekvenser ved utslipp av kjemikalier og væsker til ytre miljø


 Bedriftslære

Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene 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	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse
nasjonalt og internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne oppdragsgivers krav og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

1g	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1h	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c 	kjenne til ulike arbeidstidsordninger og de krav som stilles til arbeidstakere i bedriften, og kunne etterleve disset

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgte funksjon

2f	kunne bruke vanlige kontor- og kommunikasjonstekniske hjelpemidler
 

 Feltutbygging
 
Mål 1
Lærlingene skal kjenne til de tekniske og økonomiske forhold som er bestemmende for valget av havbunnsbaserte produksjonsanlegg 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til historikken for havbunnsbaserte produksjonsanlegg

1b	forklare dagens tekniske løsninger 

1c      forklare fordeler og ulemper ved undervannsløsninger kontra plattformløsninger





 Permanent installert utstyr

Mål 1
Lærlingene skal kunne forklare funksjonen til produksjonsanlegget på havbunnen

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a     kunne gjøre rede for funksjon og bruksområder for brønnhoder, bunnrammer,  man
         og ventiltrær med tilhørende utstyr 		 

1b	kunne gjøre rede for havbunnsprosess- og kraftfordelingsanlegg 

1c	kunne forklare funksjonalitet og sammenheng mellom utstyrsenhetene  


 Verktøysystemer    
	
Mål 1
Lærlingene skal kunne forklare funksjonen til verktøysystemene

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a      kjenne de forskjellige verktøysystemene for komplettering og intervensjon

1b      kunne gjøre rede for funksjons- og bruksområde for installasjonsverktøy og 
          kontrollsystemer ved komplettering

1c      kunne gjøre rede for funksjons- og bruksområde for installasjonsverktøy og 
          kontrollsystemer ved intervensjon

	
 Installasjonsteknikk

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke aktuelt verktøy for installasjon eller utskiftning av permanent utstyr på minst ett av utstyrsområdene, komplettering eller intervensjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne bruke verktøyene med tilhørende kontrollsystemer

1b	være kjent med relevante grensesnitt mot fartøy brukt ved installasjon

1c	kunne lese og forklare kompletterings- og intervensjonsprogrammet
1d 	kunne planlegge den praktiske delen av operasjonen


Mål 2
Lærlingene skal kunne følge gjeldende prosedyrer for testing og klargjøring av utstyrsenheter 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne identifisere relevante prosedyrer

2b	kunne etterleve aktuelle sikkerhetsaspekter

2c	kunne følge tilgjengelige prosedyrer og regelverk

2d	kunne utføre filtrering, prøvetaking og analyse av kontrollvæsker 


Mål 3
Lærlingene skal kunne følge gjeldende prosedyrer for installasjon og utskiftning av utstyrsenheter

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

3a	kunne identifisere relevante prosedyrer

3b	kunne gjennomføre arbeidsoperasjonen i henhold til gjeldende prosedyre

3c	kunne følge tilgjengelige prosedyrer og regelverk 

3e	kunne kontrollere og rapportere at utstyret er korrekt installert

3f	kjenne til brønn- og trykkforhold


Mål 4
Lærlingene skal kunne bruke teknisk dokumentasjon vedrørende utstyrets spesifikasjon og operasjonelle begrensninger 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne identifisere og forklare relevant utstyrsinformasjon



 Service, vedlikehold og reparasjoner

Mål 1
Lærlingene skal kunne vedlikeholde og reparere aktuelt verktøy og utstyr. De skal kunne klargjøre dette i henhold til bedriftens rutiner og prosedyrer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	gjøre rede for testutstyr og spesialverktøy til bruk ved vedlikehold

1b	gjennomføre mottakskontroll av utstyr

1c	identifisere og klassifisere behov for vedlikehold

1d	vedlikeholde og reparere aktuelt verktøy og kunne håndtere avvik









Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Målet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen. 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 om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse

å veilede, motivere og utvikle lærlingen
å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning
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 lærlingen skal vise i hvilken grad han/hun 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 og/eller annen dokumentasjon som lærlingen har benyttet under opplæringen.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fag-/svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag-/svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.

Vedlegg 1


1.1 Moduler i opplæringen for brønnfaget havbunnsinstallasjoner

Moduler i opplæring i bedrift for brønnfaget havbunnsinstallasjoner

Moduler
Innhold
Prosentvis del av
total opplæring
Modul 1: Styrende dokumentasjon
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2 
5 %
Modul 2: Bedriftslære
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2
2 %
Modul 3: Feltutbygging 
Kapittel 2.4
Mål 1
3 %
Modul 4: Permanent installert utstyr                 
Kapittel 2.5
Mål 1
15 %
Modul 5: Verktøysystemer
Kapittel 2.6
Mål 1
20 %

Modul 6: Installasjonsteknikk
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3 og 4
30 %
Modul 7: Service, vedlikehold og
                reparasjoner 
Kapittel 2.8
Mål 1
25%

Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at Lærlingene får opplæring i henhold 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 Lærlingene får denne opplæringen på annen måte.


