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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 i bedrift for brønnfaget, sementering.

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, mars 1999
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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 stor utvikling på alle områder innenfor denne næringen. Utbygging av feltene i Nordsjøen har vært pionerprosjekt både når det gjelder dimensjoner og tekniske løsninger. Oppdragsgiverne innen næringen krever i økende grad krav om dokumenterte kunnskaper for personellet innenfor brønnservicenæringen.

Selskapene som arbeider innenfor brønnservicenæringen utfører arbeid i alle faser av 
boring og ferdigstillelse av en brønn. Sementering er et fast element som utføres i forbindelse med denne prosess. Selskapene som utfører denne tjenesten er store internasjonale konserner som opererer over hele verden. For flinke fagfolk er det derfor muligheter for å kunne arbeide i de fleste verdensdeler. Tradisjonelt sett har selskapene i hovedsak rekruttert ledende personell blant sine ansatte med operasjonell erfaring, så det er gode muligheter for gjøre karriere i et internasjonalt miljø.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det alltid til stede en eller flere sementeringsoperatører på installasjonen i forbindelse med boring og ferdigstillelse av brønnen. Arbeidet som sementeringsoperatør er variert og stiller store krav til teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. De er brønnserviceselskapets representant på installasjonen og har et selvstendig ansvar for å planlegge og utføre arbeidsoppgavene for å oppfylle kontraktens forpliktelser.

Utstyret som selskapene trenger for å utføre sine tjenester står fast montert ombord på riggen og består hovedsakelig av to store dieselmotorer, to høytrykkspumper, en sementeringsblandeenhet, et kontrollrom og diverse tilhørende utstyr. Sementeringsoperatøren er ansvarlig for å vedlikeholde, klargjøre og bruke dette utstyret.

Arbeidsoppgavene kan deles opp i følgende tre hovedområder: sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy. I forbindelse med utførelsen av sementeringsoperasjonen kreves det at sementeringsoperatøren anbefaler løsninger, bestiller kjemikalier og utstyr, beregner jobben og utfører nødvendige rapporter. Trykktesting utføres regelmessig av vitalt utstyr, og det stilles derfor store krav til sikkerhet i forbindelse med planlegging og utførelsen av disse oppgavene.
En sementeringsoperatør må også ha gode kunnskaper om det verktøyet som brukes, hvordan verktøyet virker og hvilken funksjon verktøyet har. Dette for å kunne løse uforutsette problemer som kan oppstå ved bruk av verktøyet flere kilometer ned i brønnen.

Du vil som sementeringsoperatør arbeide med et fag som er i en kontinuerlig utvikling og vil kunne gi deg store muligheter for personlig og faglig utvikling. Arbeidet passer for begge kjønn.

Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 18 februar 1998. 

1.2	Inntakskrav

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

1.4	Kompetanse

Fagbrev evt. svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i sementeringsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	Brønnoperatør sementering
Fagbetegnelse: 	Brønnfaget, sementering

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 bedrift for brønnfaget sementering

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 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

	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

	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 internasjonalt

2.2	Kvalitetssikring og internkontroll


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriftens kvalitetssikringssystem

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge eget arbeid

1b	kunne følge aktuelle prosedyrer for operasjonen

1c	kunne avgi aktuelle rapporter i arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriftens sikkerhetssystem

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne følge bedriftens system for internkontroll i arbeidet

2b	kunne kontrollere eget arbeid og kunne forebygge skader på personell, verktøy og utstyr

2c	kunne fylle ut skade- og avviksrapporter



2.3	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 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 tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke vanlige kontortekniske hjelpemidler



2.4	Sementering I


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke resultat av laboratorietester i forbindelse med sementeringsarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta prøver av kjemikalier

1b	kjenne til klargjøring av sementblanding for laboratorietest


1c	kjenne til hvordan sentrale tester utføres og hvordan resultater av de ulike testene tolkes

1d	kunne gjennomføre en reologitest og forklare resultatene av testen


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om innholdet i en laboratorierapport for en sementjobb

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hensikten med en laboratorierapport

2b	kunne gjøre rede for hvordan ulike strømningsregimer påvirker sementjobben

2c	kjenne til hva skjærspenning og skjærhastighet er

2d	kjenne til reologiske modeller som kan benyttes og hvordan valg av modell foretas

2e	kunne beregne plastisk viskositet og utbyttepunkt for en sementblanding ved bruk av SI-systemet og Engelske enheter

2f	kunne beregne utbytte og vannkrav


Mål 3
Lærlingene skal kunne planlegge og utføre en primærsementeringsjobb og kunne utføre beregninger ved hjelp av SI-systemet og Engelske enheter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne hensikten med primærsementering 

3b	kunne vurdere og velge utstyr til en primærsementeringsjobb på faste og flytende plattformer

3c	kunne gi råd om behandling og klargjøring av brønn før en primærsementering

3d	kunne forklare ulike teknikker som benyttes ved primærsementering

3e	kunne beregne volumet av sementblandingen til en primærsementering

3f	kunne beregne mengden av ulike kjemikalier til primærsementering


3g	kunne beregne volum av væske som brukes for å plassere sementblandingen i brønnen 

3h	kunne beregne hydrostatisk trykk i ulike faser av en sementjobb 

3i	kunne fylle ut en rapport etter en sementjobb


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike kjemiske stoffer som benyttes i forbindelse med sementering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til sammensetning av og framstilling av sement

4b	kjenne til sammensetning av og hensikt med de mest sentrale stoffene som benyttes for å kunne påvirke egenskapene til en sementblanding

4c	kunne behandle ulike kjemiske stoffer på en korrekt og sikker måte


Mål 5
Lærlingene skal kunne utføre trykktesting av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne beregne volum av væsken som brukes for å utføre en trykktest

5b	kunne planlegge, klargjøre og utføre en trykktest av sikkerhetsventil, strupeventil, foringsrør og produksjonsrør

5c	kunne planlegge, klargjøre og utføre formasjonsstyrketest og formasjonsinjeksjonstest



2.5	Sementering II


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge og utføre en sementeringsoperasjon med bruk av ulike sementplugger i en vertikal brønn og i en brønn med avvik

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for ulike årsaker for å sette en sementplugg i en brønn
1b	kunne vurdere bruken av ulike metoder for plassering av sementplugg i en brønn, kunne velge riktig metode og kunne gjøre rede for de vanligste årsakene til mislykket plassering

1c	kjenne til ulike sementvæskespesifikasjoner som benyttes ved plassering av 
	sementplugg

1d	kunne utføre aktuelle beregninger for arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne planlegge og utføre trykksementering i en vertikal brønn og en brønn med avvik

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare hvorfor en trykksementjobb utføres

2b	kjenne til ulike sementvæskespesifikasjoner som benyttes ved trykksementering

2c	kunne drøfte ulike teknikker som brukes ved trykksementering og kunne velge riktig teknikk

2d	kunne drøfte bruk av ulike virkemidler ved trykksementering som f eks lavt eller høyt trykk, fortløpende eller suksessiv trykksementering

2e	kunne utføre aktuelle kalkulasjoner 

2f	kunne gjøre rede for hvilke forberedelser som bør gjøres med brønn og utstyr i forbindelse med en trykksementjobb

2g	kunne utføre en injeksjonstest og kunne forklare hensikten med testen


Mål 3
Lærlingene skal kunne planlegge og utføre sementering av en «liner» i en vertikal brønn og en brønn med avvik

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare hvordan en sementeringsjobb av en «liner» utføres

3b	kunne utføre nødvendige beregninger og kunne utføre en «liner»-jobb





Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om ugunstige brønnforhold som kan påvirke resultatet av en sementjobb og kunne foreslå ulike virkemidler for å oppnå best mulig resultat

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for hvordan elipseformede hull, lange seksjoner, utvaskinger av formasjonen og knekkpunkt kan vanskeliggjøre utførelsen av en vellykket sementeringsjobb og kunne drøfte ulike løsninger som kan forbedre resultatet

4b	kunne forklare hvorfor bruk av borevæske vanskeliggjør utførelsen av en sementjobb, og  kunne drøfte ulike løsninger som kan forbedre resultatet

4c	kunne drøfte hvordan og hvorfor horisontale brønner vanskeliggjør utførelsen av en sementjobb og hvilke løsninger som kan benyttes for å forbedre resultatet

4d	kunne gjøre rede for hvorfor gass i brønnen påvirker resultatet av en sementeringsoperasjon

4e	kunne gjøre rede for hvordan og hvorfor mikroannulus kan oppstå og hvilke problemer det medfører



2.6	Verktøy


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke pakning og stormventil i vertikale brønner og brønner med avvik

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til pakning og stormventil og hvorfor disse brukes i en brønn

1b	kunne vedlikeholde og reparere pakning og stormventil

1c	kunne velge ut pakning og stormventil, og kunne klargjøre disse med tilhørende utstyr for kjøring i en brønn

1d	kunne beregne de krefter som virker på pakning og stormventil i en brønn




Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke «retainer» og broplugg i vertikale brønner og brønner med avvik

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hvorfor og hvordan «retainer» og broplugg brukes i en brønn

2b	kunne gjøre rede for virkemåten til «retainer» og broplugg

2c	kunne velge ut rett type «retainer» og broplugg på bakgrunn av informasjon om brønnen

2d	kunne bruke, vedlikeholde og forstå virkemåte til de mest brukte verktøy som benyttes for å plassere en  «retainer» og en broplugg i en brønn

2e	kjenne de mest brukte teknikker som brukes for å kjøre en  «retainer» og en broplugg i en brønn; og kunne velge riktig teknikk

2f	kunne beregne de krefter som virker i en brønn ved kjøring av «retainer» og broplugg 



2.7	Sementeringsutstyr


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde  en dieselmotor korrekt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere og skifte luftfilter

1b	kunne kontrollere og resette et nedstegningssystem

1c	kunne kontrollere, justere og skifte en viftereim

1d	kunne kontrollere oljenivå  og kunne skifte olje

1e	kunne forklare virkemåten til startsystemet

1f	kunne starte en dieselmotor etter den er kjørt tom for diesel


1g	kunne gjøre rede for nytteverdien av og blandingsforholdet for frostvæske ved ulike temperaturer, og kunne kontrollere nivå, konsentrasjon og eventuelt kunne skifte frostvæske

1h	kunne forklare hvordan motoren skal brukes og hvilke signaler som indikerer motorens tilstand


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde en girkasse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kontrollere oljenivå ved varm og kald girkasse

2b	kunne skifte olje og filter på en girkasse

2c	kunne gjøre rede for hvordan girkassen skal kjøres og hvilke signaler som indikerer tilstanden på girkassen


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde en høytrykkspumpe

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare virkemåten til pumpen og kunne kontrollere og klargjøre den for bruk

3b	kunne kontrollere og skifte olje og filter på en høytrykkspumpe

3c	kunne kontrollere og skifte aktuelle ventiler og pakninger

3d	kunne beregne pumpekapasitet og kjenne til hvilke begrensinger som gjelder 

3e	kunne søke etter en eventuell lekkasje i pumpen

3f	kunne kontrollere trykkoverføringsenhet og tilhørende system

3g	kunne bestille reservedeler etter tegning



Mål 4
Lærlingene skal kunne bruke en sentrifugalpumpe og tilhørende utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til hvilke kapasitetsbegrensinger en sentrifugalpumpe har med hensyn til trykk og strømning

4b	kunne skifte og overhale ventiler foran eller bak pumpen

4c	kunne bestille reservedeler etter tegning


Mål 5
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde aktuelt høytrykksutstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne montere og bruke høytrykksutstyr på en korrekt og sikker måte 

5b	kjenne til virkemåten til  «low torque»-ventiler og  høytrykksrør og hvilke begrensinger som er knyttet til bruk av utstyret

5c	kunne vedlikeholde og reparere høytrykksventiler og høytrykksrør

5d	kunne bestille reservedeler etter tegning

5e	kunne gjøre rede for rutiner ved resertifisering av høytrykksutstyr


Mål 6
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde sementhoder og tilhørende utstyr som brukes på faste og flytende rigger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne gjøre rede for virkemåten til sementhoder og hvilke begrensninger disse har

6b	kunne klargjøre ulike sementhoder til bruk ved sementeringsoperasjoner

6c	kunne gjøre rede for virkemåten til skilleplugger og utløsermekanismer og hvilke begrensninger disse har

6d	kunne vedlikeholde og reparere utløsermekanismer til skilleplugger


Mål 7
Lærlingene skal ha aktuelle kunnskaper om ulike røroverganger som brukes i forbindelse med en sementjobb

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne kontrollere og vedlikeholde røroverganger

7b	kunne gjenkjenne de viktigste gjengetyper som benyttes på røroverganger

7c	kjenne til trykk og strekkbegrensinger for aktuelle røroverganger


Mål 8
Lærlingene skal kunne blande semementvæsker  i en blandeenhet beregnet på oljevirksomheten

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne gjøre rede for virkemåten til ulike blandeenheter

8b	kunne kontrollere og vedlikeholde en blandeenhet

8c	kunne planlegge, klargjøre og utføre en sementjobb ved bruk av blandeenhet


Mål 9
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne vedlikeholde ulike instrumenter som brukes i forbindelse med en sementjobb

Hovedmomenter
Lærlingene skal

9a	kjenne virkemåten til egenvektsmålere

9b	ha kunnskaper om det instrumentpanel som brukes ved en sementjobb

9c	kjenne virkemåten til strømningsmålere

9d	kjenne virkemåten av en trykktransmitter og kunne foreta enkle justeringer

9e	kjenne til skilting og merkesystemer på måleinstrumentene

9f	kjenne til hvordan dokumentasjon og sertifikater skal brukes og oppbevares

9g	kunne utføre forebyggende vedlikehold etter bruk


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 brønnfaget sementering

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: Kvalitetssikring og internkontroll
Kapittel 2.2
Alle mål 

Modul 2: Bedriftslære	
Kapittel 2.3
Alle mål 

5%
Modul 3: Sementering I	
Kapittel 2.4
Alle mål 

25%
Modul 4: Sementering II	
Kapittel 2.5
Alle mål 

30%
Modul 5: Verktøy	
Kapittel 2.6
Alle mål 

15%
Modul 6: Sementeringsutstyr	
Kapittel 2.7
Alle mål 

25%
Til sammen

100%
Modul 1 Kvalitetssikring skal integreres i modul 3, 4, 5 og 6

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.

