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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 modulene for særløp, første års opplæring i bedrift for faget industriell skotøyproduksjon.

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, 7. juli 1998.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skotøyindustrien i Norge hører med til tekobransjen, og er en tradisjonsrik næring som har utviklet seg fra håndverk til høyteknologisk industri. Skofabrikkene er hjørnesteinsbedrifter i distriktene og har stor betydning for sysselsetting og bosetting. De fleste bedriftene er små og mellomstore, dvs at de er satsingsområder for norsk industripolitikk i dag.

Råvaren er skinn og lær, tekstiler basert på kunstfibre, gummi og andre kunstige produkter. En del av råvarene blir importert, men en del framstilles av norsk tekoindustri.

Skofabrikkene framstiller sluttproduktet i skotøyindustrien og varespekteret spenner fra penere skotøy, til skistøvler, vernesko/støvler og militære effekter. Norsk skotøyproduksjon blir mer og mer eksportrettet og legger vekt på å være konkurransedyktig i forhold til lavkostland. I denne sammenheng er vel kvalifiserte fagarbeidere et viktig konkurransefortrinn. 

De senere årene har det skjedd en omfattende teknologisk utvikling. Innføring av avanserte elektroniske maskiner har gitt en stadig mer effektiv produksjon. Bruken av høyteknologi har skjerpet behovet for fagarbeidere i bransjen.

Opplæringen skal gi kunnskaper om rasjonelle arbeidsmetoder, gode arbeidsvaner og kjennskap til sammenhengen mellom kvalitet og lønnsomhet. I en bransje som er preget av raske omstillinger må det i tillegg legges grunn for en kompetanse som gjør medarbeiderne i stand til å fungere godt i et framtidig arbeid.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på 1. års opplæring i industriell skotøyproduksjon må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag, formgivingsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for faget industriell skotøyproduksjon gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltidsopplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for faget industriell skotøyproduksjon 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av svenneprøven. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1.

Lærlinger som følger særløp, fritas for valgfag og kroppsøving. Når det gjelder de felles all-menne fagene norsk, engelsk og samfunnslære bør lærlingene så langt det er praktisk mulig avslutte disse fagene i løpet av det første opplæringsåret i bedrift.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Lærekontrakt tegnet for særløp gjelder for hele opplæringsløpet inkludert verdiskapingsdel.

Fag- eller svennebrev
For å oppnå fag- eller svennebrev i faget industriell skotøyproduksjon, må det avlegges fag- eller svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

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

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.

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.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 1. års opplæring i bedrift for industriell skotøyproduksjon

Lærlingene skal

	kjenne til grunnleggende teknikker og kunne bruke egnet verktøy, maskiner og materialer i arbeid med ulike skoprodukter

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på hensiktsmessig produksjonsutstyr  

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk

	innøve rasjonelle arbeidsmetoder og gode arbeidsvaner, og vise nøyaktighet og punktlighet i arbeidet

	kunne bruke ergonomisk riktige arbeidsmåter ved de enkelte arbeidsoperasjonene

	utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne vise kreative evner i arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring

	kunne ivareta faglige tradisjoner og legge grunnlaget for videre utdanning i bransjen

	kunne delta i debatt i faget og om fagets plass i samfunnet

	kunne plassere fagområdet i et internasjonalt perspektiv

	kunne vise atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne bruke aktuell teknologi som redskap i faglig sammenheng

	kunne bruke kunnskaper tverrfaglig


2.2	Maskinlære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om det produksjonsutstyret som finnes i skofabrikken

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge ut riktig produksjonsutstyr til de enkelte arbeidsoppgaver og kunne bruke det i produksjonen

1b	kunne velge, innstille og vedlikeholde skjære- og stansemaskiner

1c	kunne velge, innstille og vedlikeholde nåtlermaskiner

1d	kunne velge, innstille og vedlikeholde produksjonsutstyr for pinning, bunning og finishing


Mål 2
Lærlingene skal kunne følge skotøyindustriens sikkerhetsrutiner i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	i sin daglige atferd følge gjeldende sikkerhetsregler

2b	kunne bruke personlig verneutstyr og beskyttelsesanordninger til aktuelle maskiner



2.3	Materialer og komponenter


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke de vanligste materialene i faget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til produksjonen av de vanligste materialene i faget, som skinn og lær

1b	kjenne til ulike trådtyper og vite hvor de brukes

1c	kunne beskrive egenskaper og bruksområder til materialer laget av naturfibre og syntetiske fibre


1d	kjenne til ulike sålematerialer

1e	kjenne til ulike limtyper og kjemikalier og vite hvor og hvordan de skal brukes

1f	kunne velge ut riktige materialer til den enkelte arbeidsoperasjon og kunne behandle og utnytte materialene rasjonelt og økonomisk

1g	kunne velge materialer ut fra kvalitetsmessige hensyn

1h	kjenne til forskjellige standarder og merking av produktene

1i	kunne ta hensyn til helse, miljø og kvalitet ved valg av ulike materialer


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til ulike komponenter som benyttes i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kjenne til ulike tå- og helkapper

2b	kjenne til ulike typer metallvarer som maljer, kroker, stålkapper etc.

2c	kjenne til ulike typer såler og/eller bindsåler



2.4	Modellkonstruksjon


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til ulike typer lester som finnes i markedet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om fotens oppbygning og funksjon

1b	ha kunnskaper om ulike typer lester, størrelsessystemer og deres navn og bruksområde

1c	kjenne til forskjellige deler som en nåtling består av

1d	ha kunnskaper om de forskjellige konstruksjonsmetodene  av sko




2.5	Produksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre enkle arbeidsoperasjoner i tilknytning til bedriftens produksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tilrettelegge og organisere arbeidsplassen på en hensiktsmessig måte

1b	kunne velge og bruke hensiktsmessige maskiner i henhold til arbeidsoperasjon 

1c	kunne velge ut riktige materialer ut fra den enkelte arbeidsoperasjon

1d	kjenne aktuelle framstillingsprosesser og kunne velge rasjonell metode

1e	ha kjennskap til aktuelle databaserte styringssystemer som brukes i produksjonen

1f	kunne arbeide etter arbeidsbeskrivelse

1g	kunne følge aktuelle sikkerhetsforskrifter


Mål 2
Lærlingene skal kunne kontrollere og vurdere eget arbeid etter gitte kriterier før, under og etter produksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne utføre kvalitetskontroll på eget arbeid etter gjeldende regler

2b	kunne vurdere kvalitet etter gitte kriterier 

2c	på eget initiativ kunne rapportere om arbeid som ikke er i tråd med kriteriene



2.6	Bransjelære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til fagets historie, utviking og egenart

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan den teknologiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt har hatt betydning for utøvelsen av faget

1b	kunne forklare hvordan produkter innen skotøynæringen både dekker primære behov og er produksjon knyttet til kulturtradisjon

1c	kunne drøfte begrepet yrkesstolthet og normer for god arbeidsmoral


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om tekoindustrien som en tradisjonsrik næring og en del av vår nasjonale kulturarv, og kunne diskutere de etiske normer som gjelder for bransjen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke tekoindustriens historiske utvikling fra enkelt håndverk til høyteknologisk produksjon

2b	kunne gjøre rede for tekoindustriens betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i Norge gjennom tidene


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til de ulike bransjene som til sammen utgjør tekoindustrien, og de skal kunne identifisere produkter fra tekoindustrien

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha oversikt over de ulike bransjer i tekoindustrien

3b	kunne beskrive det vide spekteret av ferdige produkter som tekoindustrien produserer og kunne identifisere disse

3c	kjenne til bransjens plass og rammebetingelser i samfunnet



Mål 4
Lærlingene skal kjenne til internkontroll og forstå betydningen av helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for prinsippene for internkontroll

4b	forstå enkeltindividets ansvar for helse, miljø og sikkerhet

4c	kunne følge bedriftens rutine for internkontroll



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.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift i industriell skotøyproduksjon

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift i industriell skotøyproduksjon

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Maskinlære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2

20%
Modul 2:	Materialer og komponenter
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2

20%
Modul 3:	Modellkonstruksjon
Kapittel 2.4
Mål 1

7%
Modul 4:	Produksjon
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2

50%
Modul 5:	Bransjelære
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3 og 4

3%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift i industriell skotøyproduksjon, særløp.


Allmenne fag:	Lærlingen skal ha standpunktkarakter i hvert fag og kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

Svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en fagprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av fagprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




Retningslinjer for gjennomføringen av fagprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

