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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 keramisk dekorering.


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, 21. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Keramikk kjenner vi fra Japan ca. 10 000 år før vår tidsregning. På den tiden var det gjenstan-denes bruksområde som var det viktigste. Men det drøyde ikke så lenge før man begynte å dekorere dem. I dag skjer en stadig større del av dekoreringen maskinelt.

I Norge er det i dag to aktuelle lærebedrifter i faget; Porsgrunds Porselænsfabrik A/S og Figgjo A/S med i alt ca. 550 ansatte. Begge bedriftene produserer servisevarer for storkjøkken- og privathusholdningsmarkedet. Flere bedrifter kan komme til etter hvert. 

For å kunne sikre en riktig kvalitet har de norske bedriftene behov for dyktige medarbeidere. 
En keramisk dekoratør dekorerer keramiske produkter håndverksmessig og/eller maskinelt og bør beherske flere dekoreringsteknikker. Faget omfatter området håndmaling og maskindeko-rering og området silketrykk. Med en faglig allsidighet imøtekommes ønsket om en mer mobil og fleksibel arbeidsstokk. Det stilles krav til samarbeidsevne, selvstendighet og kreativitet. 
I tillegg er det viktig at en keramisk dekoratør følger regler og rutiner for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet.

Evne til fleksibilitet er ett av de konkurransefortrinnene norske produsenter må basere seg på i framtiden. Bedriften må f.eks. kunne trykke korte serier av spesialdekorer for hurtig levering. Dette skjer i konkurranse med store utenlandske produsenter, som gjerne kjøper overførings-bilder fra underleverandører som har spesialisert seg på silketrykking.

Faget har visse fellestrekk med driftsoperatørfag, f.eks. driftsoperatør i kjemisk-teknisk industri når det gjelder maskindekorering, men atskiller seg blant annet ved at keramisk dekorering også omfatter håndverksmessige ferdigheter.

Faget keramisk dekorering ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 31.10.94.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i keramisk dekorering må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I mekaniske prosessfag 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 keramisk dekorering skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 




1.4	Kompetanse

Fagbrev 
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i keramisk dekorering.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	keramisk dekoratør.
Fagbetegnelse:	keramisk dekorering. 

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 keramisk dekorering

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner 

	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 til de ulike arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av dekoreringsarbeidet

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	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 bruke informasjonsteknologi i arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å samarbeide med andre

	kunne fremme likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	kunne være kreative i utførelsen av arbeidet og 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 og ha kjennskap til bransjens rolle nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav


2.2	Kvalitetssikring og internkontroll


Mål 1
Lærlingene skal kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i utførelsen av arbeidet og kunne arbeide i samsvar med bedriftens internkontroll- og kvalitetssikringssystem

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for og arbeide i samsvar med bedriftens kvalitetssikringsprogram

1b	kunne gjøre rede for helserisiko og brann- og eksplosjonsfare ved arbeid med råstoffer, løsemidler og tilsetningsstoffer i forskjellige bearbeidingsprosesser og vite hvordan risikoen kan forebygges

1c	kunne følge merkeforskrifter og kunne bruke stoffkartoteket

1d	kunne bruke verneutstyr og verneinnretninger

1e	kjenne bedriftens internkontrollsystem og kunne følge rutinene for internkonroll

1f	kunne gjøre rede for hvordan bedriftens produksjon påvirker miljøet og kjenne til forhold som kan føre til yrkesskader, yrkessykdommer og skader på det ytre miljø

1g	kunne minimalisere uønskede påvirkninger på miljøet under produksjon ved å delta i forebyggende arbeid 

1h	kunne gi alminnelig førstehjelp



2.3	Maskiner og materialer 


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om produksjonsutstyr. De skal ha kunnskaper om fysiske 
og kjemiske egenskaper ved aktuelle materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til komponenter og systemer som inngår i produksjons-maskiner og utstyr

1b	kunne gjøre rede for partikkelstørrelsesfordelinger i pulver og agglomerater og for hvordan partiklene rives

1c	kjenne den kjemiske oppbygningen av og egenskapene til hydrokarboner og aktuelle alifatiske og aromatiske løsemidler som alkoholer, aceton og xylen

1d	kjenne den kjemiske oppbygningen av silikater, glass (fluss) og fargede metalloksider

1e	kunne gjøre rede for de viktigste keramiske råstoffene som benyttes i bedriften

1f	kunne ta hensyn til de aktuelle materialenes egenskaper under arbeidet

1g	kunne beskrive sammenhengen mellom materialegenskapene og den kjemiske sammen-setningen til aktuelle materialer

1h	kunne gjøre rede for aktuelle suspensjoner og emulsjoner, aktuelle væskers viskositet og tixotropi, flokkulering og deflokkulering


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde hydrauliske eller pneumatiske anlegg
i bedriften

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke styrings- og reguleringsteknikk i forbindelse med hydraulikk og pneumatikk

2b	kunne foreta nødvendige reguleringer på produksjonsutstyr

2c	kjenne bedriftens styringssystemer

2d	kunne utføre enkelt vedlikehold på hydrauliske og pneumatiske anlegg



2.4	Framstilling av farger, dekorering og brenning


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til fargelæren og ulike stilarter og kunne framstille ulike typer farger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne arbeide i samsvar med de grunnleggende prinsippene i fargelæren

1b	kunne lage farger med oljebaserte og vannbaserte medier

1c	kunne veie fargepulver, flussmiddel, medier og eventuelle tilsetningsstoffer etter oppskrift
1d	kunne blande pulver og medier i mikser, kunne klargjøre og justere trevalsemølle og kunne gjennomføre fargeinnrivingen

1e	kunne sikte fargeblandingen

1f	kunne kontrollere og tilpasse fargen med hensyn til maksimal kornstørrelse og viskositet

1g	kunne rengjøre, vedlikeholde og justere aktuelt utstyr

1h	kunne plassere dekorer innenfor ulike stilarter


Mål 2
Lærlingene skal kunne overføre bilder, kunne utføre dekorbrenning og kunne bruke aktuell informasjonsteknologi i arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne dele opp og sortere overføringsbilder

2b	kunne varme opp de keramiske artiklene til riktig temperatur

2c	kunne bedre bildenes vedheft til det keramiske materialet ved å iverksette nødvendige tiltak

2d	kunne bløtlegge bilder i vann med eventuell tilsetning av hjelpestoffer som såpe og plastifiseringsmiddel

2e	kunne skille bilder fra papir og kunne overføre dem til artiklene 

2f	kunne sikre bildene god kontakt med underliggende gods gjennom utrakling og kunne tørke bildene med klut

2g	kunne sette alle typer keramiske artikler i ovn for dekorbrenning, kunne bruke brennovn etter fastsatte ovnsdata og kunne brenne alle typer keramiske artikler i ovn

2h	kunne ta ut brente produkter av brennovn og kunne sortere produktene

2i	kunne forklare forskjellen på overglasur-, underglasur- og iglasurdekorering og kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved hver av metodene og for hva som skjer med dekoren ved ulike temperaturer

2j	kunne arbeide i henhold til angitte kvalitetskrav

2k	kunne bruke bedriftens IT i arbeidet til bl.a. beregning av svinn, avlesing av kurver, vurdering av resultater, registrering, sortering og eventuelt lagerstyring

2l	kunne rengjøre, vedlikeholde og justere aktuelt utstyr
2.5	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie 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 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	kunne etterleve de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften

2d	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i produksjonen







2.6	Håndmaling og maskindekorering


Mål 1
Lærlingene skal beherske aktuelle teknikker og metoder innen håndmaling

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne tørrblande fargepulver etter oppskrift

1b	kunne velge riktig penseltype og kunne tilskjære penselen til aktuell bruk

1c	kunne utføre penseldekorering som streifing, striping eller randing og kunne bruke enkle frihåndsteknikker etter fastlagt norm

1d	kunne legge ulike farger, gull og platina på aktuelle artikler i samsvar med bedriftens krav til kvalitet  

1e	kunne beskrive kanylepenseldekorering

1f	kunne rengjøre og vedlikeholde aktuelt utstyr


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre maskinstriping eller maskinranding

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne innstille og overvåke fargekonsistensen og kunne klargjøre aktuell maskin ved å skifte holdere og fargehjul og kunne innstille hastigheter, avstander og bredder

2b	kunne gjennomføre stripe- eller randeoperasjonen til fastsatt kvalitet

2c	kunne påvise og rette arbeidsfeil og driftsforstyrrelser etter gitte kvalitetskrav

2d	kunne justere og utføre enklere mekanisk ettersyn og vedlikehold av aktuelle maskiner ved å skifte tannrem, lager, spiral og rulle, kunne smøre bevegelige deler og kunne foreta nødvendig renhold


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre tampongtrykk (padprinting)

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

3a	kunne klargjøre aktuell maskin ved å innstille temperatur og skifte tampong og klisjé
3b	kunne måle stramhet på trykkeduk

3c	kunne justere motivets posisjon

3d	kunne gjennomføre trykkeprosessen til fastsatt kvalitet

3e	kunne påvise og rette arbeidsfeil og driftsforstyrrelser


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre sprøytedekorering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne starte og kontrollere vanngardin og utsugningsvifte

4b	kunne klargjøre og innstille sprøytepistol og dyser til riktig trykk og spredning

4c	kunne velge og eventuelt justere fargekonsistensen til forglødd eller glasert materiale

4d	kunne sprøytedekorere gjenstander til aktuelle fargetoner

4e	kunne rengjøre, vedlikeholde og justere aktuelt utstyr



2.7	Silketrykk


Mål 1
Lærlingene skal kunne beherske aktuelle teknikker og metoder innen silketrykk

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne spenne opp en duk til fastsatt stramming

1b	kunne måle stramhet på trykkeduk og kontrollere denne i den løpende prosessen

1c	kunne lime duken til rammen 

1d	kunne smøre en ferdig oppstrammet ramme med en lysømfintlig emulsjon ved hjelp av påføringsrenne eller rakel

1e	kunne plassere film og ramme i riktig posisjon i vakuum bord

1f	kunne fremkalle motivet ved å spyle den belyste rammen
1g	kunne kontrollere og eventuelt retusjere stensilen

1h	kunne klargjøre silketrykkmaskin for trykking

1i	kunne plassere farge av riktig konsistens i trykkerammen

1j	kunne utføre håndtrykk og maskintrykk av overføringsbilder på papir til den nøyaktighetsgrad som materialet krever, og kunne utføre direktetrykk 

1k	kunne kontrollere kvaliteten på bildene mot angitte mål og standarder, kunne påvise og rette feil under trykkeprosessen og kunne demontere trykkeramme, rakel og stempel 

1l	kunne rengjøre, vedlikeholde og justere aktuelt utstyr









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 opplæringen i bedrift for keramisk dekorering

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Maskiner og materialer
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Framstilling av farger, 
		dekorering og brenning
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

25%
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

50%


1.2	Områder til valg


Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Håndmaling og maskindekorering
Modul 4:
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3 og 4.

50%
Til sammen


50%


Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Silketrykk
Modul 5:
Kapittel 2.7
Mål 1.

50%
Til sammen


50%


Modul 4 Håndmaling og maskindekorering:
Lærlingene skal arbeide med mål 4 dersom arbeidsoppgavene hører inn under bedriftens produksjon.

Kapittel 2.2 Kvalitetssikring og internkontroll er ikke egnet for gjennomføring som egen modul og integreres derfor 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.

