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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 karosserimakerfaget.


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, 20. mars 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Karosserimakeryrket er et moderne yrke, men håndverket har en tradisjonsrik og lang historie. De første karosseriene ble bygd opp med et treskjelett, men den tekniske utviklingen førte til at trekarosseriene etter hvert ble beslått med metallplater. Allerede i 1910 begynte bilprodusentene å eksperimentere med serieproduserte stålkarosserier.

Bedriftsstrukturen i karosserimakerbransjen spenner fra små allsidige familiebedrifter til større A/S-bedrifter der produksjonen er mer spesialisert. En del småbedrifter bygger om og spesialinn-reder kjøretøy for person- eller godsbefordring. Mange bedrifter bygger og monterer transport-påbygg på store og mindre nyttekjøretøy. Bussproduksjonen er spesialisert og foregår i rene bussfabrikker.

Karosserimakeren arbeider på oppdrag fra kunde og etter spesifikasjoner. Karosserimakeren lager ulike karosseripåbygg, ofte på ferdigproduserte chassistyper som kommer direkte fra bilfabrikker. Sluttproduktet er ferdig sertifiserte og godkjente kjøretøy som busser, lastebiler, varebiler, campingbiler, vogner for jernbane og sporvei, ambulanser og andre spesialinnrettede kjøretøy i ulike størrelser.

Oppgavene til karosserimakere er å forarbeide, tilvirke, bygge opp og montere plater, rør og profiler til ferdig karosseriskjelett. Skjelettet må deretter avstives, isoleres og paneles. Videre skal karosseriet trekkes innvendig med tekstiler og kunstbelegg. Karosserimakere skal dessuten kunne montere avanserte anlegg for lyd og VVS og heise- og løfteanordninger for personer og gods. Andre oppgaver karosserimakerene utfører, er å montere og tilpasse ferdigproduserte skap på ulike chassistyper (rammer).

Karosserifaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. september 1956.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i karosserimakerfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I elektromekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for karosseri-makerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 




1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i karosserimakerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	karosserimaker.
Fagbetegnelse: 	karosserimakerfaget.

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 karosserimakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr

	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 velge og bruke personlig 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 rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide 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 den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal utføre arbeidet på en måte som ikke er til skade for egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke personlig verneutstyr

1b	kunne forbygge belastningsskader og kunne bruke bruke riktige arbeidsstillinger ved arbeid i et karosseriverksted

1c	kunne bruke produktdatablader i det daglige arbeidet

1d	kunne utføre ulike arbeidsoppgaver på en sikker og ansvarsfull måte

1e	ha kunnskaper om farene ved arbeid med kjemiske stoffer

1f	kjenne til symboler og fareklasser for brann- og eksplosjonsfarlige stoffer

1g	kunne bruke brannvernsutstyr i aktuelle situasjoner

1h	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til et standard industrivern

1i	kjenne til hvordan kjøretøy påvirker naturen

1j	kunne håndtere løsemidler og spesialavfall etter gjeldende forskrifter

1k	kjenne til og kunne følge forskrifter som gjelder for merking og omsetning av kjemiske stoffer og produkter

1l	kjenne til det psykososiale arbeidsmiljøets betydning for det totale arbeidsmiljøet

1m	kjenne til arbeidsmiljøloven og bedriftens tiltak og planer for internt arbeidsmiljø

2.3	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge og bruke aktuelle materialer ved bygging av karosserier

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne egenskapene til ulike materialer som brukes ved karosseribygging

1b	kunne bruke aktuelle materialer ut fra deres spesielle egenskaper og krav til sikker bearbeiding

1c	kunne bruke aktuelle kvalitetssikringssystemer for byggematerialer og kunne finne fram til riktig materiale ut fra konstruksjonstegninger

1d	kjenne til aktuelle kunststoffers sammensetning, egenskaper og bruksområder

1e	kjenne til ulike typer isolasjonsmaterialer og gulvunderlag

1f	kunne bruke ulike typer grunninger og korrosjonsbeskyttende materialer

1g	kjenne til galvanisk korrosjon og vite hvordan ulike materialer korroderer og påvirker hverandre i korrosive miljøer

1h	kunne forklare egenskapene til og bruksområdene for ulike typer grunninger og korresjonsbeskyttende materialer som brukes ved karosseribygging



2.4	Chassis og understell


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne aktuelle motorer og drivlinjer for å kunne bygge på chassiser i henhold til gitte tekniske spesifikasjoner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til aktuelle motorer 

1b	kunne utføre aktuelle påbygginger på motorens kjøle- og smøresystem

1c	kjenne til spesifikasjonssystemer for kjøle- og smørevæsker

1d	kjenne til aktuelle motor- og drivlinjestyringssystemer
1e	kunne finne fram i aktuelle tekniske spesifikasjoner


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om kjøretøyets styring, hjul, bremser, rammer og fjøringselementer for å kunne bygge på chassiser på en forskriftsmessig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til hvordan ulike karosseripåbygninger innvirker på kjøretøyets kjøre- og styreegenskaper og på bremsesystemet

2b	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til aktuelle styringer 

2c	kunne følge sikkerhetsrutiner ved arbeid på styringskomponenter, rammer og bremseanlegg

2d	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til aktuelle nav og hjul

2e	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til aktuelle bremsesystemer

2f	kjenne til hvordan aktuelle rammer er konstruert og bygd opp 

2g	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til aktuelle fjæringssystemer

2h	kjenne til konsekvensene av å feiljustere automatiskstyrte fjæringssystemer 

2i	kunne justere aktuelle automatiske fjæringssystemer i henhold til tekniske spesifikasjoner for chassiset

2j	kunne utføre inngrep, tilpasning, påbygging og reparasjon i henhold til gjeldende påbyggerforskrift

2k	kjenne til bestemmelser som har innvirkning på konstruksjon og utførelse av et aktuelt påbygg på chassis og understell

2l	kjenne til aktuelle krav som stilles til dokumentasjon av konstruksjonsløsninger og vite hvordan de skal gå fram for å framskaffe disse










2.5	Elektro


Mål 1
Lærlingene skal kunne legge opp og koble elektriske anlegg og tilleggsutstyr i kjøretøy på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til batterifunksjoner i kjøretøy og farer ved arbeid med disse

1b	kjenne oppbygningen av og virkemåten til aktuelle elektriske kretser

1c	kunne bruke aktuelle koblingsskjemaer for kobling og feilsøking i elektriske systemer

1d	kjenne til vanlig tileggsutstyr som finnes på lette og tunge kjøretøy

1e	kjenne til grunnprinsippene som gjelder for elektroteknikk og datateknologi brukt i lette og tunge kjøretøy

1f	kunne bygge opp elektriske anlegg og utføre koblinger i et kjøretøy

1g	kunne montere aktuelt tilleggsutstyr i samsvar med kjøretøyets opprinnelige anlegg



2.6	Karosseri


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre karosseripåbygging etter gjeldende krav og ut fra aktuelle tegninger og spesifikasjoner for konstruksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre karosseripåbygging etter arbeidstegninger for den aktuelle konstruksjonen

1b	kjenne til oppbygningen av kjøretøyets bærende konstruksjon og karosseri

1c	kjenne til kjøretøyets egenskaper i forhold til aktiv og passiv sikkerhet

1d	kjenne til gjeldende krav til styrke i og prøvebelastning av aktuelle karosseripåbygginger

1e	kjenne til hvordan tynnplater oppnår sin formstivhet, og hvordan platene settes sammen til et delvis bærende og selvbærende karosseri 

1f	kunne utføre krymping av plater

1g	kunne motvirke korrosjon ved å finne fram til aktuelle konstruksjonsløsninger 

1h	kunne beskytte et kjøretøy og påbygg mot korrosjon


Mål 2
Lærlingene skal kunne tilpasse, montere og reparere karosserihalvfabrikata ut fra tegninger og spesifikasjoner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne tilpasse karosseriåpninger

2b	kunne montere karosserihalvfabrikata ved hjelp av ulike sammenføyningsmetoder 

2c	kunne reparere deler laget av kunststoffmaterialer

2d	kunne lage karosserihalvfabrikata av plater, rør og profiler etter arbeidsbeskrivelser og arbeidstegninger

2e	kjenne til ulike typer glass og hvilke krav som stilles til glass brukt i kjøretøy

2f	kunne demontere og montere aktuelle typer ruter og glass i karosseripåbygg og kjøretøy


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre innredningsarbeid etter arbeidstegninger og spesifikasjoner for ulike konstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge materialer og kunne lese og forstå tegninger, spesifikasjoner og forskrifter og kunne utføre innredningsarbeid ut fra disse

3b	kunne isolere hele karosserikonstruksjonen med hensyn til varme og støy etter gjeldende branntekniske forskrifter

3c	kunne montere gulv med serviceluker og kunne legge gulvbelegg

3d	kunne panelere, tapetsere og montere lister i tak, vegger og rundt vinduer og dører





Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre utrustningsarbeid etter arbeidstegninger og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne lage innfestninger for innvendig utrustning og sikkerhetsdetaljer og kunne montere utrustningen

4b	kjenne til aktuelt VVS-utstyr for moderne kjøretøy

4c	kunne montere enklere VVS-utrustning

4d	kunne tilpasse lyd-, bilde- og kommunikasjonsanlegg

4e	kunne tilpasse og montere instrumentpaneler


Mål 5
Lærlingene skal kjenne til aktuelle kjøretøyforskrifter og kunne bruke disse under arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne til bestemmelser som har innvirkning på konstruksjon og utførelse av et aktuelt karosseripåbygg

5b	kunne finne fram i gjeldende utgave av kjøretøyforskriften

5c	kjenne til aktuelle krav som stilles til dokumentasjon av konstruksjonsløsninger og vite hvordan de skal gå fram for å framskaffe dokumentasjonen



2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	kjenne til bedriftens system for bedriftsøkonomi

1d	kjenne til hvordan kostnader og inntjeningsevne analyseres i et kjøretøyverksted

1e	kjenne til hvilke rutiner som er nødvendig å følge for å utføre en god jobb overfor kunder

1f	ha kjennskap til bransjens betydning nasjonalt og internasjonalt


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til moderne kvalitetsstyring i en kjøretøybedrift

2b	kunne utføre en kvalitetssikret jobb i henhold til gjeldende ISO-normer

2c	kunne bruke datautstyr til aktuelle arbeidsoppgaver

2d	kjenne til hovedorganisasjonene i arbeidslivet

2e	kjenne til hovedavtalen for bransjen

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tilitsvalgtes funksjon






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. 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


Moduler i opplæring i bedrift for karosserimakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Materiallære
Kapittel 2.3
Mål 1.

5%
Modul 2:	Chassis og understell
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

15%
Modul 3:	Elektro
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Modul 4:	Karosseri
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

60%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integeres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


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.

