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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 former.


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, 17. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Å lage keramikk - dvs. å brenne gjenstander som er formet av en blanding av leire og mineraler - er en gammel kunst. I Egypt er det funnet bruddstykker av brente keramiske produkter som er 10-15 000 år gamle. Her ble også pottemakerhjulet oppfunnet ca. 3000 år f. Kr. Keramisk industri - å tilvirke keramiske produkter i verksteder for salg til andre - antas å være den eldste kjente industri. Produksjonen av teglstein er over 5000 år gammel.

Porselen, som er et hvitt, tett og gjennomskinnelig keramisk produkt, ble oppfunnet i Kina under Tang-dynastiet (618-906 e.Kr.) og innført i Europa første gang med Marco Polo i det 13. århundre. I Europa forsøkte man lenge å kopiere det kinesiske porselenet. Medici-porselenet, såkalt bløtt porselen, ble fremstilt omkring 1570. Johann Friedrich Bøttger utviklet etter sam-arbeid med Ehrenfeld Walther von Tschirnhaus det egentlige "harde" porselen, feltspatporselen, som ble produsert i Meissen fra 1710.

Teglstein kom til Norge med munkene, og teglsteinsmur finner man i Tønsberg på 1200-tallet. En rekke teglverk var tidligere i drift rundt i landet, men i dag er det bare ett. Borgestad Fabrikker begynte som teglverk, men gikk over til å lage ildfaste produkter. Pottemakervarer av uglasert eller glasert leirgods ble produsert fra 1500-tallet i små håndverksbedrifter, ofte i nærheten av teglverk. I Norge begynte industriell produksjon av servise ved fajansefabrikken Herrebø i Halden i 1758. Fabrikken ble nedlagt allerede i 1772. Porselen ble produsert første gang i 1887 ved Porsgrunds Porselænsfabrik.

En keramisk former tilvirker keramiske produkter for keramisk industri. Arbeidet omfatter alle deler av bedriftens produksjon fra råvareinntak til ferdig produkt. Dekorering av gjenstandene faller utenfor faget og er tillagt faget keramisk dekorering.
Faget keramisk former dekker industriell produksjon av serviseporselen, sanitærporselen, teknisk porselen, ildfaste produkter og andre keramiske produkter. Fremstillingen skjer etter industrielle prosesser og utføres med meget forskjelligartet utstyr.
Keramiske formere skal kunne tilvirke arbeidsformer, tilberede masse (f. eks. støpeslikker, rollerpølser og tørre masser for ildfast produksjon) og kunne tilvirke glasur og/eller engobe. Dessuten skal de kunne bruke de formingsmetodene som er aktuelle i bedriften som f.eks. rolling, dreiing, støping, trykkstøping, tørrpressing, banking av tørrstoff og/eller pressing av ildfast stein. Glasering/engobering utføres ved å dyppe eller sprøyte godset. Videre skal godset klargjøres og settes for brenning. Ferdig brent gods tas deretter ut, sorteres og etterbehandles og eventuelt monteres. Til slutt skal fagarbeideren kontrollere og pakke ferdig gods for lager og forsendelse.

Keramisk former ble godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1987.





1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i faget keramisk former 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 faget keramisk former skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 former

Lærlingene skal

	kunne klargjøre egen arbeidsplass, kunne velge riktig verktøy og kunne kontrollere og stille inn maskiner, verktøy og hjelpeutstyr 

	kunne bruke aktuelle råstoffer i produksjonen

	kunne overvåke produksjonen

	kunne utføre manuelle operasjoner i aktuelle formingsprosesser

	kunne foreta nødvendig etterarbeid 

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo til arbeidsoppgavene

	kunne bruke 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 bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeidet

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

	kunne arbeide sammen 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 følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og kjenne den betydning dette har for fagets omdømme

	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 fagets og bransjens betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne ivareta egen og andres helse, sikkerhet og det ytre og indre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

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

1b	kjenne til beredskapsplaner for brann og ulykker 

1c	kunne ta hensyn til helse- og sikkerhetsrisikoen under arbeidet og kunne iverksette forebyggende tiltak under keramisk produksjon

1d	kunne beskrive de vanligste råstoffene og hjelpestoffene i keramisk produksjon, deres kjemiske sammensetning og deres helsemessige påvirkning

1e	kjenne til merking av kjemiske stoffer og kunne bruke stoffkartoteket

1f	kunne bruke aktuelt verneutstyr og kunne rapportere avvik og uhell

1g	kunne gi alminnelig førstehjelp

1h	kunne arbeide for et godt arbeidsmiljø










2.3	Kontroll og kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens kvalitetssikringssystem og kunne bruke aktuell apparatur til å kontrollere og sortere produktene. De skal kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeidet 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne etterleve kravene i bedriftens kvalitetssikringssystem og kunne begrunne de kvalitetskravene bedriften setter til produktene

1b	kunne registrere kontrollresultater

1c	kunne bruke aktuell prøve- og måleapparatur til å kontrollere kvaliteten og sortere produktene i henhold til gjeldende normer

1d	kunne registrere, sortere og lagerstyre ved hjelp av tilgjengelig informasjonsteknologi

1e	kunne utføre aktuelle beregninger av bl.a. svinn, kunne lese kurver og kunne vurdere resultater av arbeidet

1f	kunne foreta sluttkontroll av produkter



2.4	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om egenskapene til råstoffer og hjelpestoffer som brukes i keramisk produksjon og kjenne deres innvirkning på det ferdige produktet 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal 

1a	kunne beskrive råstoffene og hjelpestoffenes mekaniske, elektriske og termiske egenskaper 

1b	kunne gjøre rede for leirmineralenes spesielle egenskaper ut fra mineralenes sjiktstruktur

1c	kunne forklare hvordan variasjon i råstoffsammensetning, mengde av tilsatsstoffer, trykk, temperatur, fuktighet og nøyaktighetskrav virker inn på halvfabrikata og ferdige produkter

1d	kunne gjøre rede for gips som formmateriale og vite hvordan gipsformenes fasthet, permeabilitet, overflate og vannabsorpsjon påvirker formingsprosessene

Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om materialendringer under massetilvirkning, formings- og tørkeprosesser og brenning

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne gjøre rede for ulike typer av massetilvirkning fra råvarer til ferdig masse, herunder framstilling av slikker og filterpressing og kunne konsistensbedømme masse

2b	kunne beskrive tørkeprosessen, kunne forklare hvordan krymping kan forårsake tørke-sprekk, og kunne gjøre rede for hvordan de kan unngå tørkesprekk under tørkeprosessen

2c	kunne gjøre rede for de viktigste reaksjonene under brenning

2d	kunne gjøre rede for ulike typer formingsmetoder



2.5	Massetilvirkning


Mål 1 
Lærlingene skal kunne tilvirke masse ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne kontrollere masse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne klargjøre blandeutstyr, mølle og kollergang og annet aktuelt utstyr som transport- og doseringsutstyr, slaglisteverk og finvalseverk

1b	kunne veie inn råstoff etter resept, kunne mølle, knuse og blande råstoff, kunne sikte blandingen og kunne justere blandingsforholdet og tilsetningsmengden ut fra partikkelanalyse

1c	kunne kontrollere råstoffblandingen, bl.a. formalingsgrad, partikkelstørrelse, fuktighet og pH

1d	kunne justere tiksotropi, fluiditet, massetetthet og viskositet ved å tilsette deflokkulerings-middel og vann







Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke filterpresse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne klargjøre filterpresse

2b	kunne slemme opp råstoffblandinger i vann

2c	kunne avvanne råstoffblandinger ved bruk av filterpresse

2d	kunne tømme pressen for filterkaker

2e	kunne skifte filterduk


Mål 3
Lærlingene skal kunne tilvirke massepølse for rolling ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne kutte filterkaker og elte dem i kneter 

3b	kunne bearbeide masse i vakuumkvern til massepølse av egnet lengde, diameter og konsistens 

3c	kunne innstille vakuumkvern og kneter


Mål 4
Lærlingene skal kunne klargjøre gods for glasering eller engobering og kunne tilvirke og kontrollere glasur eller engobe ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne utbedre og klargjøre godset ved å pusse, rengjøre, merke og børste det

4b	kunne beskrive aktuelle teknikker og materialer som brukes ved glasering eller engobering av keramiske produkter

4c	kunne velge riktige materialer og teknikker ved glasering eller engobering av keramiske produkter

4d	kunne klargjøre kulemølle for glasur eller engobemølling

4e	kunne fylle glasur eller engoberåstoffer, hjelpestoffer og vann etter oppskrift
4f	kunne stille inn tidsbryter og kunne kjøre mølla til angitt tid

4g	kunne tømme mølla

4h	kunne kjøre glasuren eller engoben over sikt og magnet

4i	kunne kontrollere og justere densitet og konsistens på glasur eller engobe

4j	kunne pumpe glasur eller engobe



2.6	Framstillingsteknikker


Mål 1
Lærlingene skal kunne framstille en ferdig gjenstand på bakgrunn av en målsatt skisse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne framstille en modell i egnet materiale som f.eks. tre og gips

1b	kunne lage en modellform i gips eller i annet materiale

1c	kunne lage en arbeidsmodell i gips eller annet materiale

1d	kunne lage en arbeidsform i gips

1e	kunne forme en ferdig gjenstand som skal pusses og eventuelt glaseres og brennes

1f	kunne registrere mål, vekt og forandringer på hvert trinn i tilvirkningen av gjenstanden

1g	kunne sammenligne den ferdig brente gjenstanden med målsatt skisse og registrere avvik


Mål 2
Lærlingene skal kunne sprøyteglasere (engobere) ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne klargjøre arbeidsplassen

2b	kunne finne fram settemateriell tilpasset gjenstandene

2c	kunne klargjøre og innstille sprøytepistoler og dyser til riktig trykk og spredning 

2d	kunne vurdere helserisiko ved sprøytetåke og kunne iverksette nødvendige tiltak

2e	kunne vurdere tykkelse og fordeling ved å foreta prøvesprøyting og kunne justere tykkelse og fordeling

2f	kunne sikre tørre artikler ved å stille inn riktig varme

2g	kunne sprøyte gjenstander og overvåke kvaliteten

2h	kunne holde dyseåpningene rene for glasur eller engobe

2i	kunne hindre drypp på gjenstandene ved å spyle ned glasur eller engobe fra sprøytekammeret

2j	kunne sette glaserte artikler


Mål 3
Lærlingene skal kunne dyppglasere ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

3a	kunne klargjøre dyppeaggregat for produksjon, herunder kunne stille inn konsistensen på glasuren

3b	kunne dyppglasere og overvåke kvaliteten 

3c	kunne stryke av glasur på setteflate og kunne reparere småfeil etter tørking

3d	kunne sette glasert gods


Mål 4
Lærlingene skal kunne brenne gods ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne foreta prosess- og sluttkontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne beskrive virkemåten til og bruksområdene for aktuelle ovner

4b	kunne beskrive temperaturkurver og prosessforløp ved gløding og brenning og kunne forklare hvilken type brenning som benyttes til de enkelte produkttypene

4c	kunne kontrollere stablingsmateriell og ovnstraller, -vogner, -oppsatser o.l.

4d	kunne sette gods for brenning og ta hensyn til plassutnyttelse, vektfordeling og temperatur- og trekkforhold
4e	kunne sette inn rett temperaturkurve og kunne korrigere kurven etter resultat av brenning og i henhold til bedriftens instruks

4f	kunne plassere Bullers Ring eller kjegler i bestemte posisjoner 

4g	kunne kjøre gods inn i ovnen til gitte tider

4h	kunne lese av forskjellige temperaturer til bestemte tider og kunne rapportere avvik

4i	kunne kontrollere om alle vifter virker

4j	kunne ta ut gods av ovnen

4k	kunne måle Bullers Ring og kunne kontrollere kjeglene

4l	kunne kontrollere brent gods


Mål 5
Lærlingene skal kunne sortere, kontrollere, pakke og etterbehandle gods

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne sortere ferdig brent gods etter angitte normer

5b	kunne registrere sorteringsresultatene for tilbakemelding etter gjeldende rutiner

5c	kunne utføre nødvendige laboratorieprøver på ferdige produkter

5d	kunne utføre nødvendig etterarbeid på sortert gods 

5e	kunne pakke gods og produkter for lagring og forsendelse

5f	kunne utbedre og klargjøre gods for ombrann 



2.7	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie, lokalisering og organisering 
1b	kjenne bedriftens eierskap og ansatte 

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kunne bruke problemløsningsteknikker som problemanalyse og idédugnad til å løse oppgaver i tilknytning til arbeidet i bedriften

1e	kort kunne beskrive historisk utvikling av produksjon og bruk av ulike teknikker og keramiske materialer, og bransjens utvikling nasjonalt og internasjonalt

1f	ha kjennskap til bedriftens plass i samfunnet og de ressurser og krav som danner industriens rammebetingelser

1g	kunne gjøre rede for bedriftsøkonomiske faktorer som påvirker driften og bedriftens totalresultat

1h	kunne forklare hovedtrekkene i et bedriftsregnskap og et driftsbudsjett 

1i	kunne forklare hvordan salgspriser på bedriftens produkter fastsettes


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	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2e	kunne bruke bedriftens datasystemer










2.8	Støping


Mål 1
Lærlingene skal kunne støpe ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne foreta prosesskontroll. De skal ha kunnskaper om støpeslikkerens flytegenskaper og hvordan disse påvirker sluttresultatet

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne gjøre rede for støpeslikkerens flytegenskaper og hvordan disse påvirker sluttresultatet

1b	kunne bruke tilgjengelig støpeutstyr

1c	kunne klargjøre former, herunder kunne kontrollere, rengjøre, svampe eller smøre, sette sammen, låse, tørke og lagre formene

1d	kunne slemme filterkaker opp i vann

1e	kunne fylle og tappe form ved hjelp av aktuelle fylleteknikker

1f	kunne overvåke kvaliteten under prosessen

1g	kunne avforme

1h	kunne kontrollere støpemasse

1i	kunne støpe gjenstander i flere operasjoner og kunne garnere

1j	kunne pusse og klargjøre gjenstander for glasering eller brenning



2.9	Rolling


Mål 1
Lærlingene skal kunne rolle ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne kontrollere prosess og produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområdet for produksjonsutstyret og kunne klargjøre utstyret, herunder kunne montere form og verktøy

1b	kunne gjøre rede for rollerforming, emner, platedreiing, forming, skjæring, tørking og pussing

1c	kunne kontrollere massekonsistens

1d	kunne beskrive rollermaskinens oppbygning med måleutstyr, styring og regulering 

1e	kunne stille inn utstyret med hensyn til hastighet, rollerspindel og temperatur

1f	kunne kjøre inn rollerutstyret til fastsatte toleransekrav

1g	kunne gjennomføre formingsprosessen og overvåke kvaliteten

1h	kunne kontrollere dimensjoner og kunne kontrollere produkttørk før produktet overleveres til neste prosessavsnitt

1i	kunne beskrive metoder for testing, feilsøking og feilretting og kunne påvise og rette opp feil og driftsforstyrrelser



2.10	Dreiing


Mål 1
Lærlingene skal kunne dreie ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne kontrollere prosess og produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive produkter og materialkrav for høy- og lavspenning, herunder mekaniske egenskaper for steatitt, kordieritt og porselen

1b	kunne gjøre rede for konstruksjon i keramer, tillatte påkjenninger og kriterier for valg og konstruksjon av isolatorer

1c	kunne klargjøre produksjonsutstyret, herunder kunne montere form og stille opp verktøy i henhold til tegninger

1d	kunne beskrive konstruksjonen og oppbygningen av dreiebenken

1e	kunne kontrollere massekonsistens, kunne tørke emner, kunne kontrollere tørkeprosessen og kunne foreta fuktighetsprøver

1f	kunne kjøre inn utstyret til fastsatte toleransekrav

1g	kunne dreie alle aktuelle emner, maskinelt eller manuelt, i henhold til spesifikasjoner og kunne overvåke kvaliteten

1h	kunne gjøre rede for fortørking av emner for dreiing med tørkeforløp, krymping, temperaturgradienter og mekaniske påkjenninger

1i	kunne kontrollere dimensjoner, overflatebeskaffenhet og produkttørk før produktet overleveres til neste prosessavsnitt

1j	kunne påvise og rette opp feil og driftsforstyrrelser



2.11	Frihåndsdreiing


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bearbeiding av masse for frihåndsdreiing og kunne bearbeide masse. De skal kunne utføre frihåndsdreiing etter arbeidstegninger og mål

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for leirens reologiske egenskaper

1b	kunne utføre orientalsk elting og elting med bakermetoden

1c	kunne gjøre rede for dreieskivens oppbygning og virkemåte

1d	kunne beskrive aktuelle dreiemetoder

1e	kunne utføre tilrigging, renhold og vedlikehold av dreieskive og tilhørende utstyr

1f	kunne slå fast og sentrere kløs på skive og kunne dreie produkter med 5 prosent toleranse rett fra kløsen

1g	kunne dreie festering på skivehodet og deretter kunne dreie på plate

1h	kunne dreie opp minst 5 kilo leire til ett arbeidsstykke

1i	kunne dreie sylinder, lukket form og åpen form

1j	kunne dreie nye elementer på lerhårdt gods og kunne garnere sammen forskjellige elementer

1k	kunne tilpasse lokk, tut og hank på tekanne

1l	kunne trekke hank, kunne garnere hank på korpus og kunne trekke hank direkte fra korpus



2.12	Banking


Mål 1
Lærlingene skal kunne banke ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne kontrollere prosess og produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive aktuelle produkter som framstilles ved banking 

1b	kunne gjøre rede for framgangsmåten ved håndbanking 

1c	kunne finne fram riktig arbeidsverktøy og kunne rigge til arbeidsplassen

1d	kunne lese arbeidsordre

1e	kunne hente fram riktig form og kunne kontrollere denne etter tegning

1f	kunne gjøre rede for sikting, gradering, dosering og blanding av våt og tørr masse

1g	kunne påse at masse er riktig i henhold til arbeidsordre ved å utføre laboratorieprøver

1h	kunne fastsette antall fyllinger ved banking og kunne kontrollere at trykkluften er tilstrekkelig 

1i	kunne banke stein i henhold til norm for arbeidsutførelse, herunder kunne følge oppgitt mål og vekt og kunne kontrollere kritiske mål

1j	kunne justere antall fyllinger

1k	kunne påse at pusseflaten er i orden

1l	kunne overføre stein fra form til tilpassede og rette brett

1m	kunne kontrollere stein for sprekk, lokk, segregering og kunne kontrollere utseende

1n	kunne merke stein med firma, nummer og kvalitet

1o	kunne sette ferdig vogn i tørke etter gjeldende norm


2.13	Pressing


Mål 1
Lærlingene skal kunne presse ved hjelp av aktuelt utstyr og kunne kontrollere prosess og produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive aktuelle produkter som framstilles ved pressing

1b	kunne lese arbeidsordre

1c	kunne hente fram riktig form og kunne kontrollere denne etter tegning

1d	kunne gjøre rede for sikting, gradering, dosering og blanding av våt og tørr masse

1e	kunne kontrollere formverktøy etter tegning

1f	kunne montere form i presse

1g	kunne bruke og justere nødvendig sikkerhetsutstyr 

1h	kunne bruke og justere presser for plastisk forming og kunne sette opp produksjonsprogram

1i	kunne bruke og justere presser for tørrpressing og kunne sette opp produksjonsprogram

1j	kunne påse at masse er riktig i henhold til arbeidsordre ved å utføre laboratorieprøver 

1k	kunne kjøre pressen og overvåke kvaliteten

1l	kunne kontrollere gjenstanden for sprekk, lokk og segregering og kunne justere programmet

1m	kunne utarbeide produksjonsoppgaver og føre avviksskjemaer

1n	kunne demontere form










2.14	Ekstrudering


Mål 1
Lærlingene skal kunne ekstrudere teglstein, fliser eller rør og kunne kontrollere prosess og produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive aktuelle produkter som teglstein, fliser, rør o.l. som framstilles ved ekstrudering

1b	kunne gjøre rede for ekstrudering som arbeidsprosess

1c	kunne lese og utføre en produksjonsordre

1d	kunne tilsette og kontrollere rett mengde pigment til aktuelt produkt

1e	kunne korrigere mål ut fra avvik i partikkelanalyse

1f	kunne velge munnstykke til aktuelt produkt og kunne kontrollere munnstykket etter tegning og format og for slitasje

1g	kunne korrigere til rett pressetrykk

1h	kunne operere og kontrollere produksjonsutstyret fra kjedegraver til tørke

1i	kunne kontrollere produktets mål, form, vekt og konsistens


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om tørking av teglprodukter og kunne utføre tørking

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for tørkeprosessen

2b	kunne sette inn rett tørkekurve for aktuelt produkt

2c	kunne styre og korrigere temperatur- og fuktighetskurve etter tørkeresultat







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 former

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Materiallære

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2. 

10%
Modul 2:	Massetilvirkning
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4.*

15%
Modul 3:	Framstillingsteknikker

Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.**

25%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

55%


*	Modul 2 Massetilvirkning:
	Lærlingene skal arbeide med mål 1 og 4 og velge mål 2 og/eller 3 ut fra bedriftens produksjon.


**	Modul 3 Framstillingsteknikker:
	Lærlingene skal arbeide med mål 1, 2, 4 og 5. Det arbeides også med mål 3 dersom bedriften har slik produksjon.


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet og kapittel 2.3 Kontroll og kvalitetssikring er ikke egnet for gjennomføring som egne moduler og må derfor integreres i de øvrige som en naturlig del av opplæringen.














1.2	Moduler til valg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 5:	Støping
Kapittel 2.8
Mål 1.

45%*
Modul 6:	Rolling
Kapittel 2.9
Mål 1.

45%*
Modul 7:	Dreiing
Kapittel 2.10
Mål 1.

45%*
Modul 8:	Frihåndsdreiing
Kapittel 2.11
Mål 1.

45%*
Modul 9:	Banking
Kapittel 2.12
Mål 1.

45%*
Modul 10: Pressing
Kapittel 2.13
Mål 1.

45%*
Modul 11:	Ekstrudering
Kapittel 2.14
Mål 1 og 2.

45%*
Til sammen 

45%


*	Det velges ett eller flere områder ut fra bedriftens produksjon. Den prosentvise fordelingen mellom områdene skal være i forhold til bedriftens produksjon, men 
	ikke overstige 45%.



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.

