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Forord

Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under opplæringsloven med tilhørende forskrifter. 


Læreplanverket består av to deler:

	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.


	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for kranfaget

Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 25.09.2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4. 

Læreplanen trer i kraft 25.09.2003.
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Kapittel 1:	Generell informasjon



Innledning

Kran- og løfteoperasjoner er  bidragsytere til risikobildet i arbeidslivet og stiller store krav til utøvere for å hindre alvorlige ulykker. Næringen og myndighetene må ha et sterkt og kontinuerlig fokus på forbedring av sikkerheten i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner.

Kran har et stort anvendelsesområde i de fleste bransjer, hvor produkter som ikke kan løftes manuelt, blir håndtert i stor grad av en krantype. Kraner har et stort bruksområde innen industrivirksomhet som bygg- og anlegg, offshore, transport og sjøfart. 

Kranpersonellet arbeider ofte i en selvstendig arbeidssituasjon som krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er også viktig at personellet har positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet.  

Personellet skal få utviklet ferdigheter med fokus på kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom relasjoner, samspill og samhandling. Arbeidet krever dessuten stor grad av kompetanse for å finne løsninger på uforutsette problemer. 

For å bli godkjent som kranfører må de medisinske kravene tilfredstilles. Disse kravene settes av Oljedirektoratet eller Direktoratet for arbeidstilsynet.    

Faget er godkjent som lærefag i juli 2003.  

Inntakskrav

For å bli tatt inn som lærling i bedrift i Kranfaget må søkeren ha gjennomgått videregående kurs  I anleggsmaskinfører, elektromekaniske fag, arbeidsmaskiner, transportfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. 


Samlet læretid (opplæringstid og verdiskapningstid)

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




Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingene avlegge fagprøve i Kranfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 

Yrkesbetegnelse:	Kranfagarbeider
Fagbetegnelse: 		Kranfaget

Kompetansebevis
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul eller i del av en modul.

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs og videregående kurs I, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 

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







Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

   	Felles mål for opplæringen i Kranfaget

Lærlingene skal

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


	kunne følge lover og forskrifter fra aktuelle myndigheter som arbeidstilsynet og oljedirektoratet og tilfredstille kravene til sikkerhetsopplæring  


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


	kunne yte god service overfor kunder


	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet


	kunne ta ansvar for egen læring


	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter


	kjenne bransjens/fagets betydning i samfunnet


	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt

2.2	Styrende dokumentasjon 

Mål 1
Lærlingene skal kunne følge bedriftens styrende dokumentasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere eget arbeid og kunne forebygge skade på personell, verktøy og utstyr

1b	kunne fylle ut aktuelle skade- og avviksrapporter

1c	kunne planlegge eget arbeid

1d	kunne følge aktuelle prosedyrer for operasjonen

1e	kunne avgi aktuelle rapporter i arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ivareta helse, miljø og sikkerhet ved utførelse av arbeidsoperasjoner

2b	kunne håndtere relevante kjemikalier og kontrollvæsker

2c	kjenne til konsekvenser ved utslipp til ytre miljø


2.3  	Førerbevis

Mål 1
Lærlingene skal tilfredsstille de teoretiske og praktiske kravene til førerbevis for truck, mobilkran, og valgt hovedkran og andre aktuelle løfteinnretninger  

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	tilfredstille kravene for å få utstedt bevis for truck, mobilkran, lastebilkran og fastmontert hydraulisk kran og valgt hovedkran som tårnkran, sving-portalkran og/eller offshorekran 


1b	   innenfor offshore- og verftsindustrien tilfredstille krav for å få utstedet bevis for å føre bro-      
        og traverskran 
 

2.4  	Kran- og løfteoperasjoner

Mål 1 
Lærlingene skal kunne betjene ulike typer løfteinnretninger og løfteredskaper på en sikker måte.   

Hovedmomenter
Lærlingene skal
	
1a	skal kunne forklare oppbyggingen av og kunne gjøre rede for løfteinnretningenes muligheter og begrensinger

1b		kunne foreta nødvendige  risikovurderinger av løfteoperasjoner for å opprettholde sikker operasjon av løfteinnretninger 

1c		kunne planlegge og gjennomføre ulike typer løfteoperasjoner

1d		kunne operere ulike typer løfteinnretninger på en sikker måte 

1e		kjenne til gjeldende dokumentasjonskrav og regelverk for løfteutstyr 

1f		kjenne til gangen i logistikkjeden fra rekvirering til montering


Mål 2
Lærlingene skal velge og bruke aktuelle kommunikasjonssystemer i arbeidet  

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kommunisere ved hjelp av språk, radioforbindelse, signaler og tegn 

2b	gjennomgå opplæring og bestå eksamen for begrenset radiotelefonisertifikat, VHF


Mål 3
Lærlingene skal kunne gjøre rede for aktuelle lastsikringssystemer

Hovedmomenter 
Lærlingene skal
 
3a	kunne gjøre rede for ulike typer lastindikator og begrensningssystemer 

3b	kunne gjøre rede for aktuelle  hjelpemidler i arbeidet som f.eks. overvåkingskamera

3c	kunne bruke lastsikringssystemer på en korrekt måte 


2.5  	El.sikkerhet

Mål 1
Lærlingene skal gjøre rede for risiko i forbindelse med berøring av strømførende kabler og komponenter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for hvilke risikomomenter som kan oppstå ved berøring og kunne forklare eventuelle konsekvenser av dette

1b	kjenne til krav om sikker avstand til strømførende kabel i forbindelse med oppstilling av løfteinnretning

1c	kunne gjøre rede for risiko ved overspenning og lynnedslag


Mål 2
Lærlingene skal kunne gjøre rede for faremomenter ved oppkoblings- og vedlikeholdsarbeider på innretningenes spenningsanlegg.

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til gjeldende elektriske forskrifter i det daglige arbeid 

2b	kjenne til farer ved og konsekvenser av berøringsspenning, kortslutninger og overbelastninger som kan oppstå i innretningens elektriske anlegg 	             

2c	kunne utføre nødvendig førstehjelp ved ulykker

2.6  	Elektro og elektronikk

Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til innretningens elektriske oppbygning og kunne  gjennomføre funksjonstest av innretningens elektriske system

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygningen av innretningens elektriske system

1b	kunne gjennomføre funksjonstest av innretningens elektriske system i hht. gitte krav




Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til innretningenes elektroniske styrings- og overvåkingssystemer og kunne funksjonsteste anlegget etter gjeldende retningslinjer  

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	gjøre rede for bruksområdene til de ulike typer styringssystemer for innretningen

2b	gjøre rede for forskjellige typer overvåkingssystemer og eventuelle sperrefunksjoner

1b	kunne gjennomføre funksjonstest av innretningen i hht. gitte krav


2.7 	Hydraulikk, pneumatikk, mekanikk og konstruksjon   

Mål 1 
Lærlingene skal beherske det hydrauliske anlegget på løfteinnretningen. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kjenne til hydraulikkpumpens oppbygning og virkemåte 

1b	kjenne til ulike typer ventiler og deres bruksområder og kunne lese hydrauliske skjemaer 

1c	kjenne til hydraulikkoljens egenskaper og bruksområder, samt hvordan filtrering av olje foregår	

1d	kunne gjøre rede for forskjellige typer hydrauliske koblinger

1e	kunne utføre vedlikehold på det hydrauliske anlegg på en sikker måte

1f	kunne gjøre rede for faremomenter ved arbeid på et hydraulisk anlegg og forstå   nødvendigheten av renslighet ved arbeid på hydrauliske anlegg     


Mål 2
Læringene skal ha kjennskap til den mekaniske oppbygning av innretningen. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet
 
Hovedmomenter 
Lærlingene skal

2a	kjenne til oppbygning, virkemåte og slitasjekriterier for innretningens mekaniske komponenter og ivareta helse, miljø og sikkerhet

Mål 3
Lærlingene skal beherske det pneumatiske anlegget på løfteinnretningen. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

3a	kjenne til pneumatiske anlegg, oppbygning og virkemåter 

3b	kjenne til luftkompressorers oppbygning og vedlikeholdsrutiner 

3c	kjenne til ulike typer ventiler og bruksområder og kunne lese pneumatiske skjemaer 

3d	gjøre rede for forskjellige typer luftkoblinger

3e	kunne utføre vedlikehold på pneumatiske anlegg på en sikker måte

3f	kunne gjøre rede for faremomenter ved arbeid på et pneumatisk anlegg og forstå nødvendigheten av renslighet ved arbeid på pneumatisk anlegg     


Mål 4 
Lærlingene skal ha kjennskap til innretningens konstruksjon og oppstilling. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

4a	ha kunnskap om innretningens hovedkomponenter 

4b	kjenne til og forstå innretningens oppbygging i forhold til sammenbruddsrekkefølge

4c	ha kjennskap til fagverk med bolteforbindelse



2.8	Kontroll og vedlikehold

Mål 1 
Lærlingene skal kunne kontrollere forskjellige typer løfteinnretninger og løfteredskaper. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kunne utføre daglig oppstartskontroll på løfteinnretning

1b	assistere ved periodiske kontroller på løfteinnretning i hht. produsentens anvisninger

1c	kunne utføre daglig brukskontroll på løfteredskap

1d	kunne gjennomføre periodisk kontroll av løst løfteredskap G11


Mål 2 
Lærlingene skal kunne gjennomføre førstelinjevedlikehold på forskjellige typer løfteinnretninger og løfteredskap. De skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

2a	kunne utføre førstelinjevedlikehold i hht. produsentens anvisninger og anbefalinger

2b	kjenne til og utføre deler av bedriftsinterne vedlikeholdsprogrammer

2c	kunne assistere andre faggrupper ved arbeid på løfteinnretning


2.9 	Bedriftslære

Mål 1 
Lærlingene skal kjenne til hvordan en bedrift er organisert, dens arbeidsoppgaver og 
Utvikling. De skal kunne utføre enkle merkantile oppgaver.

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	forklare hvordan en bedrift er organisert og hvordan beslutninger tas

1b	ha kunnskaper om en bedrifts arbeidsoppgaver og kunne forklare hvordan  arbeidet organiseres og fordeles

1c	kjenne til system for internkontroll og kvalitetssikring (HMS/QA), og inneha  kunnskap over viktigheten til nevnte system

1d	følge bedriftens krav til dokumentasjon

1e	kunne bruke produktdatablader i sitt daglige arbeid og kjenne til risiko og  faremomenter ved arbeid med ulike typer kjemikalier

1f	kjenne til hvordan en bedrift vurderer sin lønnsomhet 

1g	kjenne til hvordan en bedrift kan påvirke et lokalsamfunn og bransjens deltagelse   nasjonalt og internasjonalt

1h	kunne følge bedriftens krav til kundebehandling i det daglige arbeidet

1i	kunne håndtere klager og reklamasjoner

1j	kunne bruke vanlige kontortekniske hjelpemidler



Mål 2 
Lærlingene skal kjenne rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har i en
Bedrift. De skal kjenne til avtaler mellom arbeidstakere og bedrift.

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	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon


Kapittel 3:	Vurdering

  	Hvorfor vurdering?
Målet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen. 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 lærlingene, foresatte, veileder og opplæringssted om hvor langt lærlingene er kommet i utvikling mot en kompetanse

å veilede, motivere og utvikle lærlingene
å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning
å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingene har oppnådd

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


	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad han/hun har nådd målene i læreplanen.


  	Hvordan skal vurderingen skje?
Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis

Avsluttende vurdering

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingene og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingene får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.

For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok og/eller annen dokumentasjon som lærlingene har benyttet under opplæringen.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fag-/svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag-/svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.

Vedlegg 1
  	Moduler i opplæringen for Kranfaget

Moduler 
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: 
Styrende dokumentasjon, Førerbevis og
Kran- og løfteoperasjoner
Kapittel 2.2, 
2.3 og 2.4


45 %
Modul 2:
El.sikkerhet og Elektro og elektronikk
Kapittel 2.5 og 2.6

20%
Modul 3: Hydraulikk, pneumatikk, mekanikk og konstruksjon 
Kapittel 2.7


20%
Modul 4: 
Kontroll og vedlikehold
Kapittel 2.8

10%
Modul 6: 
Bedriftslære
Kapittel 2.9

5%
Til sammen


100%

Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingene får opplæring ut fra 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 lærlingene får denne opplæringen på annen måte.


