










Læreplan for videregående opplæring






Studieretning for mekaniske fag 




Første års opplæring i bedrift
Industritekstilfaget
Fiskeredskap




Særløp











Oslo, oktober 1995
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






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 - fiskeredskap.


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 fiskeredskap må søkeren normalt ha bestått grunn-kurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for industritekstilfaget fiskeredskap 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 fiskeredskap, 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunn-laget 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 fiskeredskap, 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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen 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 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 industritekstilfaget - 	fiskeredskap

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på verktøy og redskap

	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 naturfibre, syntetiske fibre og regenererte fibre

1b	kunne beskrive andre materialer som brukes i tekoindustrien


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til grunnleggende fysiske egenskaper, prosesser og elementær kjemi knyttet til fiberlære og materialprosess

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til de elektroniske grunnbegreper som brukes i produksjonen

2b	kunne gi eksempler på kjemiske blandinger og reaksjoner som brukes i tekoindustrien

2c	kunne bruke elementær kjemi til å forklare kjemiske prosesser

2d	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 til bestemmelser, lover og forskrifter som regulerer dimensjoner og produksjon av fiskeredskap

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	Tau og tauproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de vanligste tausortene som benyttes til fiskeredskaper, og kunne forklare sammenhengen mellom tauenes kvalitet og bruksområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne de vanligste tausortene som snøre, slått tau, flettet tau og kombinasjonstau 

1b	kunne beskrive ulike taukvaliteter som f.eks. PA, PES, PE, PP, Danline, Aramid, HPPE og naturfibre

1c	kunne forstå og forklare måleenheter for tau og kunne beskrive krav til styrke og bruksområder for ulike tau


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike maksiner til produksjon av tau og snører

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne stille om og justere bedriftens maskiner for produksjon av tau

2b	kjenne til råstoffer som brukes til ekstrudering av filamenter

2c	kunne bruke ekstruderings- og tauslagsmaskiner med tilhørende tvinne- og spoleenheter

2d	kunne bruke flettemaskiner

2e	kunne produsere leddet bly


Mål 3
Lærlingene skal kunne framstille et bestemt produkt i henhold til spesifikasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne benytte maskiner til spoling, tvinning og fletting av tau

3b	kunne vurdere om produktet er i samsvar med gjeldende spesifikasjoner




2.5	Nett og nettproduksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne gjenkjenne vanlige typer nett som benyttes som fiskeredskaper, 
og kunne forklare sammenhengen mellom nettenes kvalitet og bruksområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive ulike typer nett som knutenett og knuteløse nett

1b	kunne beskrive nettkvaliteter som PA, PE, PES og HPPE

1c	kunne beskrive forskjellige dimensjoner, trådtykkelse og maskestørrelse

1d	kunne beskrive forskjellige måleenheter som omfar, alen, mm-omfar, halvmaske, helmaske og innvendig maske

1e	kunne beskrive krav til styrke og bruksområder for ulike nett 


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke ulike maskiner til produksjon av nett. De skal også kunne 
foreta nødvendig etterbehandling i henhold til gitte krav og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke maskiner til tvinning og spoling av tråd, renning av filament til knuteløs nett-produksjon og binding av nett på knute- og knuteløsmaskiner

2b	kunne klargjøre nett med treing, bøting, strekking, skjæring, klipping og sying

2c	kunne gjøre rede for bruk av kjemikalier ved impregnering og farging

2d	kunne foreta nødvendig etterbehandling som farging, impregnering og varmebehandling

2e	kunne vurdere om produktene er i samsvar med gjeldende spesifikasjoner


Mål 3
Lærlingene skal kunne framstille et bestemt produkt i henhold til spesifikasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne stille om og justere tvinne-, spole- og bindemaskiner

3b	kunne produsere et gitt trådnummer på tvinnemaskin

3c	kunne produsere et nett på bakgrunn av gitte spesifikasjoner

3d	kunne velge trådtykkelse



2.6	Montering


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike typer fiskeredskaper og kunne forklare hvordan disse virker

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne beskrive ulike aktive, passive og selektive fiskeredskaper og kunne forklare hvordan disse virker

1b	kunne beskrive kvaliteten på fangst ved å bruke aktive, passive og selektive fiskeredskaper


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre enkeltoperasjoner for montering og reparasjon av fiske-redskaper i henhold til tegninger og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne knyte, spleise, bensle, skjære, felle, maskebinde, veve og bøte fiskeredskaper

2b	kunne bruke tegninger og spesifikasjoner som grunnlag for produksjon














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 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 - fiskeredskap

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift industritekstilfaget - 
	fiskeredskap

Moduler

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

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

9%
Modul 3:	Tau og tauproduksjon
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 4: 	Nett og nettproduksjon
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul 5: 	Montering
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

30%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift industritekstilfaget - fiskeredskap, 
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.

