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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 industritekstilfaget - farging/trykking/etterbehandling.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 16. oktober 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Den industrielle revolusjon startet med at spinnemaskinen ble oppfunnet i 1740. Oppfinnelsen førte til at ulike fabrikker begynte med tekstilproduksjon. Tekstilindustrien er en av verdens eldste industrier og er i dag den største industri på verdensbasis når det gjelder antall ansatte. 

I Norge er tekstilindustrien en tradisjonsrik og veletablert industrigren. Bedriftene er spredt over hele landet og er viktige i mange lokalsamfunn. Industriell produksjon av tekstiler dekker et vidt spekter av produksjonstyper og produkter. 

Sentrale produksjonområder innen tekoindustrien er:
	- beklednings- og interiørtekstiler 
	- sport- og fritidsartikler
	- tekniske tekoprodukter
	- fiskeredskap 
	- sko, skinn og lærprodukter.

Hvert produksjonsområde krever gode kunnskaper og ferdigheter i tekotekniske prosesser som karding, spinning, veving, strikking, farging, trykking, etterbehandling, gradering, mønsterutar-beidelse og konfeksjonering. For å kunne konkurrere på et internasjonalt marked settes kvali-tetskravene høyt.

Opplæringen gir et bredt og variert erfaringsgrunnlag. Produksjon av tekstiler stiller store krav til fagarbeiderens kunnskaper og ferdigheter. Fagarbeiderne skal derfor vite hvor viktig kvalitet og gode arbeidsrutiner er i arbeid med "levende" materialer. Videre må fagarbeiderne forstå hvorfor tilpasninger i produksjon er nødvendig for å tilfredsstille de krav kunden setter.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i industritekstilfaget farging, trykking og etterbehandling må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for industritekstilfaget farging, trykking og etterbehandling 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 industritekstilfaget farging, trykking og etterbehandling 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplær-ingsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av fagprøven. 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.

Fagbrev
For å oppnå fagbrev i industritekstilfaget farging, trykking og etterbehandling, må det avlegges fagprøve 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 fagbrev. 
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.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, 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 opplæringen i bedrift for industritekstilfaget - 
	farging, trykking og etterbehandling

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på verktøy og redskap for farging, trykking og etterbehandling

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk

	innøve rasjonelle arbeidsmetoder og gode arbeidsvaner

	utføre arbeidet i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

	kunne bruke aktuell teknologi som redskap i faglig sammenheng

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

	kunne bruke kunnskaper tverrfaglig

	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer for fagområdet

	kunne vise kreative evner i arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring

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

	kjenne fagets historiske utvikling og framtidige utviklingsmuligheter

	kunne delta i diskusjoner om faget og fagets plass i samfunnet

	kunne plassere fagområdet i et internasjonalt perspektiv






2.2	Fiberlære og materialprosess


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om de ulike hovedgruppene for fibre og materialer som brukes i industrien

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive egenskapene til og bruksområdene for de vanligste naturfibrene, syntetiske fibre og regenererte fibre

1b	kunne beskrive andre materialer som brukes i tekoindustrien


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike trinn i foredlingsprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til ulike garnframstillingsprosesser

2b	kunne beskrive framstillingsprosessene ved veving, trikotasje og nonwoven

2c	kjenne til prinsippene for bleking, farging og etterbehandling av løsmaterialer, garn, metervare og klær

2d	kjenne til prinsippene for framstilling av gulvtepper og fiskeredskaper

2e	kjenne til prinsippene for tilskjæring og sammenføyning i konfeksjon og trikotasje-industrien


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til grunnleggende fysiske egenskaper, prosesser og elementær kjemi knyttet til fiberlære og materialprosess

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til de elektroniske grunnbegreper som brukes i produksjonen

3b	kunne gi eksempler på kjemiske blandinger og reaksjoner som brukes i tekoindustrien

3c	kunne bruke elementær kjemi til å forklare kjemiske prosesser

3d	kjenne til hvilke fysiske lover som gjelder innenfor aktuell produksjon
2.3	Bransjekunnskap


Mål 1
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

1a	kunne beskrive tekoindustriens historiske utvikling fra enkelt håndverk til høyteknologisk produksjon

1b	kunne gjøre rede for tekoindustriens betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i Norge gjennom tidene

1c	kunne forklare hvordan tekstilprodukter både dekker primære behov og er kultur-produksjon

1d	kunne diskutere normer for arbeidsmoral og yrkesstolthet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til de ulike bransjene som til sammen utgjør tekoindustrien. De skal kunne identifisere produkter fra tekoindustrien

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha oversikt over de ulike bransjer i tekoindustrien

2b	kunne beskrive det vide spekteret av ferdige produkter som tekoindustrien produserer og kunne identifisere disse

2c	kjenne til bransjens plass og rammebetingelser i samfunnet


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til aktuelle standarder og lover, og kunne drøfte betydningen av systemer for kvalitetssikring og kontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder

3b	kunne begrunne hvorfor rutiner og organisering er nødvendig for kvalitetssikring og kontroll

3c	kjenne til hvilke økonomiske prinsipper som ligger til grunn for innføring av kvalitetssikring

3d	kjenne bedriftens gjeldende konsesjonsvilkår for utslipp

3e	ha kjennskap til prinsippene for internkontroll i bedriften

3f	ha kjennskap til arbeidsmiljøloven og kunne utføre arbeidet på en måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet 



2.4	Farging og trykking


Mål 1
Lærlingene skal kunne foreta ulike typer kjemisk forbehandling, og kunne gjøre rede for hva som skjer under prosessene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare hensikten med og kjenne prosessene for fjerning av fiberforurensning

1b	gjøre rede for de kjemiske prosessene bak behandlinger som 
	- vasking og avklistring
	- bleking
	- mercerisering
	- karbonisering

1c	kunne utføre kjemiske prosesser på bedriftens aktuelle maskiner

1d	kunne vurdere om varen er egnet til viderebehandling


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike typer mekanisk forbehandling og gjøre rede for hva som skjer under prosessene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne foreta sviing av metervare

2b	kunne gjengi prinsippene for skjæring og hensikten med for- og etterbehandling

2c	kjenne til og finne ut hva som skjer med fiberstrukturen ved formstabilisering gjennom termofiksering og hydrofiksering
2d	kjenne prinsippene for å vurdere om varen er egnet til viderebehandling


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om farger og kunne vurdere resultater av fargemåling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare hva som menes med fysiologisk fargeoppfatning og hva dette betyr for fargeriets virksomhet

3b	kunne bruke et fargesystem 

3c	beskrive spektralfargene og grunnfargene

3d	kunne forklare lysets virkning på fargenyanser (metameri)

3e	kunne beskrive nyanseringsteknikk og kunne foreta justering av fargenyanser i henhold til gitt standard

3f	kunne forklare prinsippene for og kunne utføre fargemåling


Mål 4
Lærlingene skal kjenne gruppenavnene til ulike fargestoffer og hjelpemidler, deres bruks-områder, særpreg, løsningsforskrifter og fargemetoder og kjenne kriterier for valg av fargestoffer, hjelpemidler og fortykningsmidler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne navngi ulike fargestoffgrupper

4b	kunne beskrive fargestoffgruppenes bruksområder i forhold til forskjellige fibertyper

4c	kunne velge fargestoff i forhold til fibertype ved trykking uten bindemidler

4d	kunne beskrive etterbehandling som f.eks. herding, damping, vasking og tørking, som kreves ved trykking for å utvikle fargestoffene

4e	kunne navngi og gjøre rede for bruk av hjelpemidler og kjemikalier som:
	- vaske- og fuktemidler
	- dispergeringsmidler
	- egaliseringsmidler
	- retarderingsmidler
	- carrier
	- skum og antiskum
	- fortyknings- og bindingsmidler
4f	kunne beskrive og kjenne sammenhengen mellom bruk av kjemikalier og belastninger på det fysiske miljø


Mål 5
Lærlingene skal kjenne systemer for reseptoppbygging (EDB) og bruksmulighetene til disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne foreta reseptkonstruksjon

5b	kunne beskrive innholdet i begrepet reseptøkonomisering

5c	kunne gjennomføre systematisk fargekontroll

5d	kunne navngi ulike styringssystemer innenfor hovedproduksjonsområdet


Mål 6
Lærlingene skal kjenne ulike systemer, maskiner og apparater for farging av løsmaterialer, garn, metervare og klær

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

6a	kunne gjøre rede for fargeapparater og prosesser f.eks.
	- garnfargeapparater
	- bomfargeapparater
	- jigger
	- haspelkufe
	- jet
	- kontinuefarging
	- pad batch

6b	kunne bruke bedriftens fargerimaskiner


Mål 7
Lærlingene skal kjenne muligheter og begrensninger ved ulike trykkemaskintyper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne gjøre rede for ulike trykkeprinsipper



7b	kunne gjøre rede for muligheter og begrensninger ved maskiner som
	- rouleauxmaskinen
	- flattrykksmakinen
	- rotasjonstrykkmaskinen

7c	kunne bruke bedriftens trykkemaskiner


Mål 8
Lærlingene skal ha kunnskaper om framstillingsmetoder for ulike sjablontyper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne beskrive hvordan flatsjabloner og rundsjabloner framstilles

8b	kjenne til og gjøre rede for prinsippene for
	- fargeuttrekk
	- fotoemulasjon
	- eksponering
	- utvasking

8c	kunne avgjøre om en sjablon har den nødvendige kvalitet for trykking



2.5	Etterbehandling


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike typer kjemisk og mekanisk etterbehandling og kunne forklare hva som skjer under disse prosessene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare de vanligste prosesser for appretering og foredling som
	- avivering
	- hydro-/oleofobering
	- krøllfri utrustning
	- flammebeskyttelse
	- antistatbehandling
	- beskyttelse mot insekter/organismer
	- belegging

1b	kunne forklare ulike varianter av tørrappretur som klandrering, pressing, sanforisering, dekatering, ruing, smergling, valking, sviing, skjæring, damping og børsting

Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om virkemåten til aktuelle typer maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne beskrive hvordan maskintyper og utstyr som brukes til foredling og etterbehandling virker

2b	kunne beskrive særpreg ved maskiner som brukes til foredling og etterbehandling


Mål 3
Lærlingene skal kunne beskrive og følge de krav som stilles til produktet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare de viktigste prøvemetoder som brukes ved testing av tekstilprodukter

3b	kunne følge bedriftens og kundens krav til produktet







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 lærlingene, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingene er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingene
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingene 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 lærlingenes 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 lærlingene og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingene 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 fagprøve og ved en eventuell eksamen. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift industritekstilfaget - farging, trykking og etterbehandling

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift industritekstilfaget - farging, 
	trykking og etterbehandling

Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Fiberlære og materialprosess
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

16%
Modul 2:	Bransjekunnskap
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

9%
Modul 3:	Farging og trykking I
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

16%
Modul 4:	Farging og trykking II
Kapittel 2.4
Mål 3 og 4.

11%
Modul 5:	Farging og trykking III
Kapittel 2.4
Mål 5 og 6.

14%
Modul 6:	Farging og trykking IV
Kapittel 2.4
Mål 7 og 8.

14%
Modul 7:	Etterbehandling
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

20%
Til sammen

100%





Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift industritekstilfaget - farging, trykking 
og etterbehandling, 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.

Fagprøve:	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.

