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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) kuldemontør.


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, 9. mars 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kuldeanlegg brukes i dag innen svært mange områder i det moderne samfunnet. Bruk av kuldeanlegg er blitt et nødvendig ledd i en kjede for produksjon, transport og distribusjon av næringsmidler. Kuldeanlegg har også fått stadig større innpass i prosessindustri, sjøfart, energiøkonomisering og klimateknikk. 

Termodynamiske anlegg er fellesbetegnelse for kulde- og varmepumpeanlegg. Når et kulde-anlegg er bygget for å oppnå en lav temperatur i et begrenset område, kalles det kuldeteknikk og hvis det primære er å nytte varmeeffekten ved hjelp av den samme tekniske utrustning kalles det varmepumpeteknikk.

Kuldemontøren utfører ikke elektriske installasjoner, men må stå ansvarlig for funksjonsprøving av det ferdige anlegget, og de må kunne utføre vedlikehold og feilsøking. Kuldemontøren  skal ha grunnleggende kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og anvendelse av kuldetekniske anlegg .

Opplæringen i videregående kurs I skal gi elevene en kompetanse som i størst mulig grad er til-passet krav som de vil møte senere i arbeidslivet. De raske endringene av prosedyrer og forskrifter i kuldemontørfaget stiller store krav til opplæringen. Opplæringen fører videre til arbeid i industrigrener der krav til miljø og riktig behandling av kuldemedier og utstyr er sentrale elementer.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I kuldemontør 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 kuldemontør er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I kuldemontør 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 gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan utvikle seg videre i fagområdet 

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

	kunne ta vare på maskiner og utstyr og utføre daglig vedlikehold

	under arbeidet ta hensyn til gjeldende sikkerhets- og miljøforskrifter

	kunne ta vare på ressurser som brukes i arbeidet

	kunne utnytte materialer, råstoff og andre ressurser økonomisk og økologisk

	kunne utføre arbeidet i henhold til god yrkesetikk og moral

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne til kuldeteknikkens historie og utvikling 

	kunne delta i konstruktivt samarbeid med yrkesutøvere fra andre yrker

	ha kunnskaper om de regler som gjelder for vern av personer og miljø og kunne ta vare på egen helse gjennom riktig bruk av kroppen i arbeidet

	ha kunnskaper og holdninger til natur og miljø og kunne følge gjeldende normer og regler i praktisk arbeid

	vise holdninger og atferd som fremmer likestilling og likeverd

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt



2.2	Kuldeteknikk


Mål 1	Varmelære
Elevene skal ha  kunnskap om de varmetekniske lover som brukes innen kuldeteknikk for transport av varmeenergi og kunne forklare hva som skjer i et lukket system med opptak og avgivelse av varme

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare basis for varmelære

1b	kunne forklare termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

1c	kunne gjøre rede for tetthet og spesifikt volum og om trykk i væsker og gasser

1d	kjenne inneholdet i Daltons lov 

1e	ha kunnskap om utvidelser i lengde, flate og volum i materialer

1f	kunne forklare strømning, ledning, stråling, varmeenergi, molekylbevegelse, indre energi og entalpi

1g	kunne forklare stumfylling av væske

1h	ved hjelp av tabeller kunne beregne spesifikk varmekapasitet for ulike stoffer i ulike aggregattilstander

1i	ved hjelp av tabeller kunne beregne latent varme ved smelting, størkning, fordampning og kondensering

1j	ved hjelp av log p-h diagram kunne beregne fordampnings-og kondenseringstemperaturer ved ulikt trykk i væsker og gasser

1k	kunne beregne temperaturdifferanse og midlere temperaturdifferanse

1l	kunne beskrive kondenseringsforløpet og forklare begrepet underkjøling og kunne forklare hvordan smelte- og størkningstemperaturen forandres ved trykk

1m	kunne forklare overheting av damp/gass og underkjøling av væske

1n	kunne gjøre rede for varmeopptak og avgiving av varmeenergi ved fordampning og kondensering

1o	kjenne prinsippene for nedkjøling og innfrysing av ulike varer

1p	kunne drøfte bruk av varmeenergi fra andre kilder

1q	kunne beregne totalt kuldebehov for et enkelt kuldeanlegg

1r	kunne bruke diagram for beregning av rørdimensjoner

1s	kunne gjøre rede for ulike virknings- og leveringsgrader 

1t	kunne forklare begrepet sublimering


Mål 2	Lufttilstand
Elevene skal kunne gjøre rede for luftens tilstand under forskjellig trykk og temperatur og forklare hvilke fysiske lover som gjelder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for begrepet klimateknikk og forklare hvordan luften skal behandles for å oppnå en ønsket fuktighetsgrad

2b	kunne beregne damptrykk ved hjelp av tabeller og h-x diagram

2c	kjenne til endringer i lufttilstanden ved oppvarming, kjøling, avfukting og blanding

2d	kunne beskrive forhold som innvirker på tørking av matvarer og andre industriprodukter

2e	kunne forklare fordunstningskjøling

2f	kunne forklare bruk av kjøletårn

2g	ha kunnskaper om trykkforandring i rom ved endring av temperatur og kjenne til behovet for trykkutligningsventil

2h	kjenne til behov for luftutskifting


Mål 3	Varmestrøm
Elevene skal kunne forklare fysiske lover som gjelder for varmestrøm 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare varmestrøm i metall og isolasjon som varmeoverføring ved ledning, strømning og stråling 

3b	kunne forklare termisk konduktivitet, varmeisolans, varmeovergangsisolans og varme-overføringskoeffisient

3c	kunne forklare forskjellen på stabil og ustabil varmestrøm

3d	kunne forklare ulike isolasjonsmaterialers krav til trykkfasthet, brannsikkerhet og homogenitet og kunne forklare varmeisolering og kuldeisolering

3e	kunne forklare hensikten med og krav til dampsperre

3f	kunne beregne varmestrøm gjennom en kjøle- og fryseromsvegg

3g	kunne gjøre rede for hensikten med rør- og beholderisolasjon

Mål 4	Lydlære
Elevene skal kunne gjøre rede for støyisolasjon av maskiner og utstyr og forklare ulike nivåer for støy  

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til måleenheter for lyd og lydforplantning 

4b	kunne utføre lydmåling på kuldeanlegg og tilhørende utstyr

4c	kjenne til utstyr som brukes for å redusere lyd og støy i kuldeanlegg

4d	ha kunnskaper om ulike typer maskinfundamenter og røroppheng


Mål 5	Helse, miljø og sikkerhet
Elevene skal ha kjennskap til helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved utførelse 
av arbeidet. De skal også ha kjennskap til aktuelle nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og regler som har innvirkning på arbeidet  

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare hvordan ulike faresituasjoner kan oppstå ved utslipp av kuldemedier

5b	ha kjennskap til aktuell instruks ved utslipp av ulike kuldemedier

5c	kunne forklare hvordan brukt kuldemedium og olje skal håndteres

5d	ha kjennskap til regler og instrukser ved varmt arbeid og kunne forebygge faresituasjoner

5e	ha kjennskap til sikkerhetsregler for styrketest

5f	kunne forebygge ulykker ved styrke- og tetthetsprøving av kuldeanlegg

5g	ha kjennskap til sikkerhetsregler for elektrisk arbeid


Mål 6	Systemkomponenter
Elevene skal kunne forklare utviklingen av og bruken av ulike komponenter og utstyr som benyttes ved opptak av varmeenergi ved lav temperaturer og avgivelse av varmeenergi ved høy temperatur

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for bruk av aktuelle typer kompressorer

6b	kunne gjøre rede for smøresystemer, gasstrøm og reguleringmetoder for kapasitet

6c	ha kjennskap til kravene til kuldemaskinolje som mineralske og syntetiske oljer

6d	ha kjennskap til kjemiske reaksjoner mellom olje, kuldemedium, luft og fuktighet og kjenne til spaltningsprodukter i olje

6e	kunne gjøre rede for termisk nedbryting av olje og kuldemedium, og blandingsforholdet olje/kuldemedium for ulike kuldemedier

6f	kjenne til ulike fordamper- og kondensatortyper og kjenne til andre aktuelle varmevekslere som brukes i kuldeteknikken

6g	kunne gjøre rede for ulike kuldemedier og kjenne til bruksområder og forholdet mellom kuldemedier og metall

6h	ha kjennskap til aktuelle væskebeholdere og væskefiltre og deres bruksområder 

6i	kjenne til bruk av ulike pumpetyper som brukes i kuldeanlegg

6j	kunne forklare nødvendigheten av oljekjøling

6k	kjenne til ulike komponenter som brukes ved varmegjenvinning/varmepumper

6l	kjenne til ulike typer automatiske og manuelle avstengingsventiler

6m	kjenne til aktuelle styrings- og reguleringskomponenter

6n	kjenne den historiske utviklingen av komponenter og utstyr



Mål 7	Systemløsninger 
Elevene skal ha kjennskap til ulike anleggstyper fra husholdningskjøling til industri-anlegg 

Hovedmomenter 
Elevene skal 

7a	kjenne til den historiske utvikling fra bruk av naturis og kuldeblandinger til dagens kjølemetoder

7b	ha kjennskap til aktuelle systemløsninger som brukes i husholdningskjøling og kommersielle anlegg

7c	ha kjennskap til ulike typer avrimingssystemer

7d	kunne forklare bruk av varmegjenvinning og varmepumper i husholdningskjøling og kommersielle anlegg

7e	kunne forklare prinsipper, hovedkomponenter og bruksområde for industrikuldeanlegg

7f	kjenne til bruksområder for kaskadeanlegg, ismaskiner og platefrysere

7g	ha kjennskap til kuldeanlegg for fiskeindustrien og fiskefartøyer

7h	ha kjennskap til bruken av kuldeanlegg i ulike bedrifter som slakterier, meierier, iskrem-produsent og bakerier med ett- og totrinnsanlegg

7i	ha kjennskap til anlegg som brukes i transportcontainere, i datakjøling og klima- komfortkjøling

7j	ha kjennskap til anlegg for kjøling av gass under transport


Mål 8	Næringsmiddelteknologi
Elevene skal kunne forklare forskrifter, retningslinjer og krav til oppbevaring av 
næringsmidler

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne forklare fryse- og kjølekjeden

8b	ha kjennskap til gjeldende retningslinjer for nedkjøling og nedfrysing av næringsmidler

8c	kunne forklare begrepet modningsvarme og gjøre rede for lagring med gasstilsetting

8d	kjenne til krav til lagring av ulike varer og næringsmidler i samme rom

8e	kjenne til forholdet mellom bakterievekst i næringsmidler og lagringstemperatur
8f	kjenne krav til fuktighet i kjølte rom og forhold som uttørking, vekttap, kjemiske forandringer og kvalitetsendringer ved lagring

8g	kjenne til hvordan fordampningstemperatur, romtemperatur og fuktighet påvirker varekvaliteten



2.3	Monterings- og reparasjonsteknikk


Mål 1	Montasjeteknikk
Elevene skal kunne montere og starte opp ett enkelt kuldeanlegg etter gjeldende normer, forskrifter og retningslinjer for god montasjeteknikk 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke aktuellt verktøy og måleutstyr for montering av et enkelt kuldeanlegg

1b	kunne forklare inngående maskinelementer og plassering av maskinelementer fra en sammenstillingstegning 

1c	kjenne til aktuelle krav til rørføringen av halokarbone kuldemedier og ammoniakk

1d	kunne planlegge montering av rørforbindelser etter gitte betingelser for stigning og fall.

1e	kunne sette sammen forbindelser av kobberrør og kunne foreta trykkprøving og tetthetsprøving, evakuering og vakuumtørring

1f	kunne fylle kuldemedium og olje etter gjeldende normer

1g	kunne prøvekjøre og innregulere automatikk og strupeventil i anlegget

1h	kunne fylle ut aktuell dokumentasjon i henhold til gjeldende standard

1i	kjenne til sikkerhetskrav for løfteutstyr og ivareta dette i arbeidet

1j	kjenne til ulike faremomenter ved bruk av åpen flamme og vise aktsomhet

1k	ha kjennskap til prefabrikkerte kjøle- og fryseromspaneler

1l	kunne montere kondensavløp fra fordampere i kjøle- og fryserom



Mål 2	Reparasjonsteknikk
Elevene skal kunne utføre service og vedlikehold på et enkelt kuldeanlegg med tilhørende komponenter. De må kunne følge gjeldende normer og retningslinjer for god service og reparasjonsteknikk

Hovedmomenter 
Elevene skal

2a	kunne måle trykk og temperatur på et enkelt kuldeanlegg og kunne tegne inn verdiene i log p-h diagram og kunne stille diagnose

2b	kunne funksjonsteste strømrele, termistorrele, spenningsrele, samt start- og driftskonden-sator

2c	kunne feilsøke og prøve ut et enkelt kuldeanlegg etter gitte spesifikasjoner

2d	kunne tømme anlegget for kuldemedium og kunne skifte defekte deler

2e	kunne kontrollere og justere strupeventil og kontrollere vannutfelling og tilriming 

2f	kjenne til vedlikehold og reparasjon av stempelkompressorer


Mål 3	Sammenføyningsteknikk
Elevene skal kunne sette sammen deler ved hjelp av ulike metoder og kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til sikkerhet og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	følge brannforskrifter, verneregler og sikkerhetsforskrifter som gjelder for varmt arbeid 

3b	kjenne til ulike skru- og pressammenføyninger 

3c	kjenne til metaller som kan loddes og kunne forklare årsak til tinnpest og nedbryting av tinnmiddel

3d	kunne hardlodde og forklare sølvlodd/sølvgehalt, flussmiddel og loddetemperaturer, bruksområde for metaller 

3e	kunne gjennomføre hardloddeprøve etter oppgitte krav

3f	ha kjennskap til autogensveising, gassbuesveising med TIG og lysbuesveising og kunne bruke aktuelt verneutstyr i arbeidet



Mål 4	Tegning
Elevene skal beherske teknisk tegning innen kuldeteknikk og kunne gjøre rede for symboler i  rørsystemer

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lese byggtegninger i plan og snitt

4b	ha kjennskap til aktuelle symboler i kuldeteknikk

4c	kunne tegne maskinfundament og fordamper- og kondensatoroppheng med nødvendig målsetting

4d	kunne tegne isometrisk framstilling av røropplegg

4e	kunne tegne rørskjema for et enkelt kuldeanlegg 

4f	kunne tegne en isometrisk skisse som grunnlag for arbeidstegning

Mål 5	Simuleringsanlegg
Elevene skal kunne forklare instrumentering og forberede igangkjøring av et enkelt laboratorieanlegg. De skal kjenne til innregulering av anlegget og kunne feilsøke på dette 

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare tegninger av elektriske koblingsskjema for styre- og arbeidsstrømkretser i et mindre anlegg

5b	kunne forklare instrumentering av prøveanlegg

5c	kjenne til deleliste med angivelse av typebetegnelse, dimensjon og fabrikat over utstyr som inngår i anlegget

5d	kunne forklare type kuldemedium på anlegget og kontrollere væskefyllingen og foreta lekkasjesøking 

5e	kjenne til aktuelle sikkerhetsrutiner for oppstart og drift av ulike typer kuldeanlegg

5f	kjenne til oljefylling, oljevarmer og oljetemperatur og kunne foreta syretest

5g	ha kjennskap til sjekkliste for kontroll av anlegget før oppstart

5h	kunne klargjøre anlegget før prøvekjøring, foreta igangkjøring og kontrollere trykk og temperaturer, innstilling av motorvern og kontrollere strømforbruk


5i	ha kjennskap til bruksområder for måleinstrumenter og kunne måle størrelser som gir grunnlag for beregninger

5j	ha kjennskap til bruk av måleprotokoll

5k	kunne forklare kuldeprosessen framstilt i et log p-h diagram, kjenne til drift av anlegget med og uten varmeveksler og kunne forklare virkningen av underkjøling/overheting for drift av anlegget

5l	kjenne til kapasitetsregulering av anleggets kulde- og varmeytelse og kunne feilsøke på elektro- og kuldekomponenter

5m	kunne skrive rapport over utført arbeid med beregninger og tegninger

5n	beherske brannslukking i forbindelse med forskjellige former for varmt arbeide 



2.4	Styrings- og reguleringsteknikk


Mål 1	Automatikk- og reguleringskomponenter
Elevene skal kunne forklare bruksområdene for aktuelle automatikk- og regulerings-komponenter og kunne forklare om komponenten primært har en driftsfunksjon eller en sikkerhetsfunksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til bruk av automatiske strupeventiler, kapillarrør, termiske og elektroniske strupe-ventiler, høytrykksflottører og lavtrykksflottører og motorstyrte ventiler 

1b	kunne forklare ulike metoder for regulering av fordamper og kondensator og ha kjennskap til ulike metoder for regulering av kompressorkapasitet 

1c	kjenne til temperatur- og trykkregulering kombinert med datastyring

1d	kjenne til trykk- og temperaturstyrte vannventiler

1e	kjenne til aktuelle trykksikringsløsninger

1f	kunne gjøre rede for aktuell styringsautomatikk for avrimingssystem

1g	kjenne til ulike sikringer, pressostater og termostater 



2.5	Elektroteknikk


Mål 1	Elektriske styringer
Elevene skal kunne forklare bruk av komponenter i elektriske styringer og kjenne ulike feilsøkingsmetoder. De skal kunne tegne enkle aktuelle skjemaer 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til tyristor, triac og diac

1b	kjenne til prinsippene for analog til digital og digital til analog omformere

1c	ha kjennskap til aktuelle optokoblere

1d	kunne forklare symboler for elektroteknikk 

1e	kunne tegne hoved- og styrestrømskjema for ett enkelt kuldeanlegg med tilhørende symboler

1f	kunne lage rekkeklemmelister og koblingstabeller for et enkelt kuldeanlegg

1g	kunne lese laderdiagram


Mål 2	Industrianlegg
Elevene skal planlegge og tilpasse utstyr til ett enkelt industrianlegg og kjenne til gjeldende regler og forskrifter for slike anlegg. De skal beherske enkle service og feilsøkingsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne koble opp og feilsøke på elektriske styringer og bruke aktuelle måleinstrumenter 

2b	kjenne til merking, symboler og krav til dokumentasjon for et enkelt kuldeanlegg

2c	kjenne til gjeldende forskrifter for arbeid på elektriske anlegg

2d	kunne planlegge og koble opp arbeids- og styrestrømskrets med sikkerhets- og reguleringsautomatikk for et enkelt kuldeanlegg med automatisk avriming

2e	kunne planlegge bruk av motor for åpne og lukkede kompressoraggregater og kunne starte en og trefase motorer etter gjeldende prosedyre for et enkelt kuldeanlegg

2f	ha kjennskap til aktuelle bruksområder for jordfeilbryter og fasereeler 


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

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



Studieretningsfag


Kuldeteknikk
300
8
Monterings- og reparasjonsteknikk
372
10
Styrings- og reguleringsteknikk
112
3
Elektroteknikk
150
4



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309  
35


1.2	Moduler i videregående kurs I kuldemontør

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Kuldeteknikk
Modul 1:  Mål 1, 2, 3, 4 og 5.
188
5

Modul 3:  Mål 6, 7 og 8.
112
3
Monterings- og 
Modul 4:  Mål 1 og 2.
222
6
reparasjonsteknikk 
Modul 5:  Mål 3 og 4. 
75
2

Modul 6:  Mål 5.
75
2
Styrings- og reguleringsteknikk
Modul 7:  Alle mål i faget.
112
3
Elektroteknikk
Modul 8:  Mål 1 og 2.
150
4

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 kuldemontør.


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 kuldemontør:

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

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

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




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

