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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) kjøretøy.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 20. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I dagens samfunn er ulike transportoppgaver basert på bruk av forskjellige kjøretøy. Kjøretøy er uunnværlige hjelpemidler for mennesker i hele verden. For å kunne bevare bosettingsmønsteret i Norge er vi avhengige av bruk av kjøretøy for frakt av personer og materiell.

Fra å være enkle fremkomstmidler har kjøretøyene utviklet seg til å bli svært avanserte med mange kompliserte innretninger. I tillegg til de mekaniske komponentene, som alltid har vært en del av kjøretøyet, har det etterhvert kommet til flere og flere elektriske komponenter. Dette stiller store krav til reparatøren, både som teoretiker og praktiker. På bakgrunn av denne utviklingen har fagene utviklet seg slik at spesialisering innenfor hvert fag er helt nødvendig.

Fagarbeidere innenfor de ulike retningene skal kunne reparere og vedlikeholde ulike typer kjøre-tøy med gammel teknologi, og kjøretøy basert på dagens avanserte datateknologi. De skal kunne reparere ulike typer karosseri ut fra kjennskap til nytt utstyr, ny materialteknologi og sikkerhets-messige konstruksjoner. Kjennskap til hvordan man behandler mennesker er også nødvendig, fordi kundebehandling ofte blir en del av de daglige arbeidsoppgavene.

I videregående kurs I kjøretøy gis det en innførende opplæring i reparasjon og vedlikehold av alle deler av kjøretøyene fra motorsykkel til vogntog.

Altfor mange mennesker blir drept eller invalidisert i trafikken hvert år. For å motvirke denne tendensen er det svært viktig at reparatører av alle typer kjøretøy setter høye krav til sikkerhet i utførelsen av arbeidet. 

Krav til kjøretøys miljøvennlighet er sterkt fokusert. Det stilles strenge krav for å unngå ulemper kjøretøy kan påføre miljøet, både lokalt og globalt. Det er derfor av stor betydning at reparatøren kan feilsøke og justere avanserte motorer og avgassrelaterte komponenter, slik at miljøet ivaretas. Reparatøren skal også ha forståelse for de globale miljømessige konsekvenser det innebærer å foreta feiljusteringer. Vedkommende skal kunne ta vare på og behandle de miljøfarlige avfallsstoffene som kjøretøyenes vedlikehold og reparasjoner medfører.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I kjøretøy må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I kjøretøy er normalt 1-årig. 


1.4	Innhold

Videregående kurs I kjøretøy består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videregående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

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/svennebrev. 


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. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter  


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper om ulike kjøretøys oppbygging og funksjoner for å kunne spesialisere seg i forskjellige retninger

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk

	kunne rette feil og drive vedlikehold på et grunnleggende nivå

	kunne bruke aktuell verkstedlitteratur

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy og redskaper

	kjenne til hovedtrekkene i den historiske utviklingen av ulike typer kjøretøy

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

	kunne finne egne løsninger på problemer og ha evne til å fremme egne synspunkter

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha grunnleggende kunnskaper som setter dem i stand til å handle med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

	kunne følge med i endringer i forhold til ny teknologi og endrede krav og standarder nasjonalt

	kunne se faget i et internasjonalt perspektiv

	ta hensyn til lover, regler og forskrifter som regulerer samhandling i bedriften og samhandling mellom bedriften og samfunnet

	være søkende, utvikle skaperglede, kreativitet og estetisk sans

	kunne ta ansvar i samsvar med etiske normer og verdier som gjelder for arbeids-fellesskapet og det sosiale fellesskapet både i og utenfor skolen

	vise god serviceinnstilling og kunne kommunisere med andre



2.2	Motor


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om oppbygging og virkemåte for ulike komponenter i kjøre-tøyets motor og kunne forklare sammenhengen mellom komponenter og system i motoren. De skal kunne utføre beregninger, slitasjemålinger, enklere reparasjoner og justeringer. Elevene skal ha kunnskaper om verne og sikkerhetsbestemmelser og kjenne til hvordan deres arbeid kan påvirke helse, sikkerhet og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne foreta beregninger ut fra motorens tekniske data

1b	kunne demontere motorblokk, topplokk og registeroverføringer og kunne foreta slitasje-måling, montering og justering

1c	kjenne til oppbygging og virkemåte for aktuelle registeroverføringer

1d	kunne forklare hensikten med bruk av ventildiagram

1e	kunne forklare oppbygging og virkemåte for to-takts og fire-takts otto- og dieselmotor

1f	kunne beskrive krav til motoroljen og motoroljens oppgaver og kunne forklare hvordan oljen skal behandles som avfall

1g	kunne forklare frostvæskens egenskaper og merking, og kunne forklare hvordan denne væsken skal behandles som avfall

1h	kunne kontrollere tetthet i de ulike systemene

1i	kjenne til oppbygging og virkemåte for veivhusventilasjon, ulike kjølesystemer og smøresystemer med tilhørende komponenter

1j	kunne gjøre rede for og kunne bruke verne- og sikkerhetsutstyr i arbeidet  













2.3	Motorstyringer


Mål 1
Elevene skal kunne forklare oppbygging og virkemåte for brennstoffsystemer og tennings-anlegg. De skal kunne gjøre rede for den generelle risiko kjøretøys bremsestoffsystemer representerer for helse, sikkerhet og miljø, og forklare hvordan denne risikoen kan begrenses mest mulig

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for grunnleggende forbrenningsteori

1b	kjenne til oppbygging og virkemåte for aktuelle elektroniske tenningssystemer

1c	kunne forklare oppbygging, virkemåte og kontroll av et aktuelt tenningsanlegg

1d	kjenne til oppbygging og virkemåte for aktuelle ekspansjonskamre og avgass-systemer for to-taktsmotor og fire-taktsmotor

1e	kunne forklare oppbygging og virkemåte for avgassrenseanlegg

1f	kunne måle, justere og tolke utslippsverdier

1g	kjenne til oppbygging og virkemåte for dieselmotorens innsprøytningssystemer

1h	kjenne til helserisikoen ved arbeid med tenningsanlegg ved høye spenninger og kunne ta nødvendige forholdsregler i arbeidet

1i	kunne forklare hvordan kjøretøy skal brukes og behandles for at forurensende utslipp kan begrenses

1j	kjenne til oppbyggingen og virkemåte for et aktuelt innsprøytingsystem















2.4	Bilelektro


Mål 1
Elevene skal kjenne til oppbygging og virkemåte for ulike komponenter i et kjøretøys elektriske anlegg. De skal kunne forklare sammenhengen mellom ulike komponenter og systemer og kunne utføre beregninger og målinger. Elevene skal ha kunnskaper om verne- og sikkerhetsbestemmelser og kjenne til hvordan deres arbeid kan påvirke helse, sikkerhet og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare grunnleggende begreper i bilelektro og kunne lese og forstå symboler, betegnelser og funksjoner til kjøretøyets elektriske komponenter

1b	kunne bruke måleenheter for strøm, spenning og motstand

1c	kunne forklare oppbygging og virkemåten av et batteri

1d	kunne kontrollere et startbatteris ladetilstand og kapasitet

1e	kjenne til oppbygning og virkemåte av aktuelle startere med forskjellige komponenter

1f	kunne måle spenningsfall i startkretsen

1g	kjenne til oppbygging og virkemåte av aktuelle vekselstrømsgeneratorer med forskjellige komponenter

1h	kunne måle spenningsfall i ladekretsen 

1i	kjenne til oppbygging og virkemåte av ulike komponenter i et lysanlegg  

1j	kunne justere lys og måle belysningsstyrke

1k	kunne lese et ledningsdiagram (koblingsskjema)

1l	kunne feilsøke ved hjelp av spenningsmåling

1m	kunne koble opp en bryterstyrt krets og en relèstyrt krets

1n	kjenne til grunnleggende datateknologi og hvordan dette brukes til diagnosti-sering av feil ved kjøretøy






2.5	Drivverk


Mål 1
Elevene skal kjenne til oppbygging og virkemåte for ulike komponenter i et kjøretøys drivverk. De skal kunne forklare sammenhengen mellom de ulike komponentene og kunne  utføre enkel feilsøking, justeringer og reparasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hvorfor det brukes forskjellige utvekslingsforhold i drivverkets komponenter og kunne beregne disse

1b	kunne forklare oppbygging og virkemåte av ulike koblinger og deres utløsermekanismer

1c	kjenne til aktuelle typer gearkasser, synkroniseringsmekanismer, skiftemekanismer og overføringer

1d	kjenne til oppbygging og virkemåte for ulike typer mellomaksler og støttelagre, aktuelle typer kardang og kjedeoverføringer og en type differensial

1e	kjenne til oppbygging og virkemåte for drivaksler til forhjulsdrevne og bakhjulsdrevne kjøretøy

1f	kjenne til ulike typer smøremidler og oljer som benyttes i drivverk og hvordan dette skal behandles som avfall



2.6	Bremser


Mål 1
Elevene skal kunne forklare oppbygging og virkemåte til et kjøretøys bremseanlegg med tilhørende enkeltkomponenter. De skal kunne forklare sammenheng og funksjon til de enkelte komponentene og kunne utføre reparasjons- og justeringsarbeider. Elevene skal kunne utføre beregninger av hydrauliske og mekaniske overføringer og utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til helse, sikkerhet og miljø 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til bremsevæsker og de vanligste friksjonsmaterialenes sammensetning og egen-skaper og hvordan dette skal behandles som avfall

1b	kunne forklare oppbygging og virkemåte av aktuelle hydrauliske bremseanlegg med forsterkere
1c	kunne forklare oppbygging og virkemåte av aktuelle mekaniske bremseanlegg

1d	kunne reparere, feilsøke, justere og skifte ut defekte deler og væsker

1e	kjenne til monteringsforskrifter og krav til bremserør og -slanger

1f	kunne flense bremserør

1g	kunne beregne friksjon, hydraulisk trykk og bremsekraftoverføringer

1h	kjenne til oppbygging og virkemåte til et aktuelt trykkluftmekanisk bremsesystem



2.7	Understell, fjæring og hjulutrustning


Mål 1
Elevene skal kjenne til og kunne forklare krav og forskrifter som gjelder for arbeid med understell, fjæring og hjul. De skal kunne forklare oppbygging og virkemåte til de aktuelle systemer og komponenter og forklare sammenhengen mellom understell, fjæring, hjulets oppbygging og kjøretøyets kjøreegenskaper

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til oppbygging og virkemåte for aktuelle for- og bakhjulsoppheng og ulike fjærtyper

1b	kjenne til oppbygging og virkemåte for ulike typer støtdempere og fjæringssystemer og kjenne til hvordan støtdempere skal behandles som spesialavfall

1c	kunne beskrive hjulvinklene og forklare hensikten med disse

1d	kjenne til oppbygging og virkemåte for aktuelle styresnekker, tannstenger, overføringer og aktuell servostyring

1e	kunne tolke og forklare om merking av dekk og felg og kjenne til aktuelle forskrifter 

1f	kjenne til oppbygging av ulike dekktyper og ha kjennskap til metoder for reparasjon av dekk

1g	kunne forklare sammenhengen mellom hjulutrustningen og kjøretøyets kjøreegenskaper

1h	kunne foreta dekkomlegging på felg og avbalansering av hjul

1i	kjenne til faremomenter i forbindelse med løfteutstyr, støttebukker og fjærer i spenn og kunne ta hensyn til dette i arbeidet
2.8	Karosseri, ramme og plastutrustning


Mål 1
Elevene skal kunne forklare oppbyggingsmetoder for et kjøretøys ramme og karosseri. De skal kjenne til aktuelle typer materialer som benyttes i dagens kjøretøy deres egenskaper og hvordan disse skal behandles. De skal kjenne til sammenføyningsteknikker, metoder for korrosjonsbeskyttelse og kunne bruke og behandle sveiseutstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare betydningen av chassisnummeret

1b	kjenne til forskjellige stålkvaliteter som brukes i kjøretøy og kunne forklare hvordan stålet oppfører seg under forskjellige påvirkninger

1c	kjenne til aktuelle ikke-metalliske materialer som f.eks. plast og glass og kunne forklare hvordan disse brukes

1d	kjenne til aktuelle væsker, løsemidler, limstoffer og tetningsstoffer som benyttes og konse-kvenser ved gal bruk og kunne forklare hvordan disse væskene og stoffene skal behandles som avfall

1e	kunne klargjøre, behandle og betjene forskjellige typer sveiseutstyr

1f	kjenne til aktuelle loddemetoder, limemetoder og sveisemetoder

1g	kjenne til aktuelle sikkerhetskonstruksjoner- og soner

1h	kjenne til oppbygging av ramme og selvbærende karosseri

1i	kjenne til oppbygging av plastutrustning

1j	kjenne til bruk av enkelt retteverktøy

1k	kunne bruke verneutstyr under arbeid med karosseri og utføre arbeidet på en måte som ivaretar helse, sikkerhet og miljø










2.9	Bransjelære og kundebehandling


Mål 1
Elevene skal kjenne til hvordan service og vedlikehold utføres ved hjelp av fabrikantens anvisninger. De skal kjenne til virkemidler som fører til et godt forhold mellom bedrift og kunde og ha kjennskap til informasjonsteknologi som hjelpemiddel i bransjen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til et verksteds oppbygging og ulike funksjoner

1b	kjenne til enkle metoder for prisberegning av varer og tjenester

1c	kjenne til de nødvendige rutiner for god kundebehandling

1d	kjenne til gjeldende lover og forskrifter

1e	kunne skrive og få utskrift av arbeidsordrer, deleordrer og fakturering ved bruk av tilgjengelig datateknologi

1f	kjenne til aktuell bruk av informasjonsteknologi i bransjen


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 eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold


I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I kjøretøy

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75
2
Engelsk
75
2
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Motor
112
3
Motorstyringer
112
3
Bilelektro
224
6
Drivverk
75
2
Bremser
112
3
Understell, fjæring og hjulutrustning
112
3
Karosseri, ramme og plastutrustning
112
3
Bransjelære og kundebehandling
75
2



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs I kjøretøy

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Motor
Modul 1: Alle mål i faget.
112
3
Motorstyringer
Modul 2: Alle mål i faget.
112
3
Bilelektro
Modul 3: Alle mål i faget.
224
6
Drivverk
Modul 4: Alle mål i faget.
75
2
Bremser
Modul 5: Alle mål i faget.
112
3
Understell, fjæring og hjulutrustning
Modul 6: Alle mål i faget.
112
3
Karosseri, ramme og plastutrustning
Modul 7: Alle mål i faget.
112
3
Bransjelære og kundebehandling
Modul 8: Alle mål i faget.
75
2

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I kjøretøy.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs I kjøretøy:

		Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretningsfagene. 
			Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

		Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fag.

		Eksamensform:	I studieretningsfag: skriftlig/praktisk.
			I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

