








Læreplan  for  videregående  opplæring


Studieretning  for  mekaniske fag






Studieretningsfagene  i  grunnkurs  mekaniske fag























Oslo, oktober 1993
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet


	          
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 grunnkurs mekaniske fag.

Når læreplanene for hele utdanningsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 læreplan foreligger. Veiledende utstyrslister, metodiske veiledninger, 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,     15.10.93
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Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1 Innledning

Moderne samfunnsliv er utenkelig uten mekaniske fag. Hele vår industrielle sivilisasjon - med
dens store løft av levekårene og lettelser i fysisk slit - er bygget opp av fagfolk som stadig
har utviklet og forbedret våre redskaper, hjelpemidler og bruksartikler.

De spenner fra maskiner for å veve tøy til motorer for å drive biler, fra instrumenter for måling 
av vekt, avstand og tid til kraner for tunge løft, fra pumper for lensing av skip til utvekslinger
for å gi bevegelse annen retning, form eller kraft.

Vår materielle hverdag har mekaniske innslag på alle punkter - uret og radioen, komfyren og kjøleskapet, rotasjonspressen som trykker avisen, låsen som sikrer døren, transporten til 
jobben og de mange mekaniske forutsetninger for alles daglige dont.

De mekaniske fag har alltid vært et felt for menneskelig nysgjerrighet og oppfinnsomhet - fra
hjulet og hesteskoen til moderne utstyr for oljeboring og høyhastighetstog, fra sigden til skur-
treskeren. Samtidig er de mekaniske fag i stadig utvikling, både ved tusenvis av bidrag fra fag-
arbeidere med mekanisk utdanning og ved anvendt forskning. Vitenskapen finner stadig nye
mekaniske bruksområder - enten det er den nytte som gjøres av nye materialer eller det er an-
vendelse av informasjonsteknologi for å styre skjærebrennere.

De som går inn i mekaniske fag, må lære å mestre fagenes metoder, verktøy og redkaper, maskiner og måleinstrumenter. Disse er utviklet for et vidt sett av oppgaver: for å dreie, frese, bore, kappe og skjære; for å klinke, sveise eller lodde; for å montere og reparere.

Anvendelse av mekanisk innsikt har endret menneskenes liv og historie, og forandrer stadig på
nytt samfunnets oppbygging og organisasjon. De som går inn i de mekaniske fag, må derfor 
utvikle høy grad av bevissthet både om den innvirkning de øver på andres levevilkår og om 
den kyndighet det krever når andre er avhengige av at alt det de omgir seg med av mekaniske innretninger, fungerer slik det skal.

Grunnkurs mekaniske fag er et felles grunnkurs for alle mekaniske og elektromekaniske fag. Opplæringen skal danne grunnlag for videre opplæring i skole eller arbeidsliv. Kurset gir kompetanse for videre opplæring til en lang rekke yrker innen mekaniske, flymekaniske og elektromekaniske fag. Det faglige innhold i studieretningsfagene er derfor sammensatt slik at elevene får et bredt utgangspunkt for videre yrkesvalg.

Fagopplæring i mekaniske fag er også et godt utgangspunkt for å studere videre ved 
tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler. En slik bred kompetanse er noe bransjene har stort
behov for på ulike ledernivå.



1.2 Inntakskrav

For å bli tatt inn til grunnkurs mekaniske fag må søker normalt ha gjennomgått 9-årig 
grunnskole eller tilsvarende.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3 Varighet

Grunnkurset er normalt ett-årig.

1.4 Innhold

Grunnkurset består av:

Studieretningsfagene 
Sponfraskillende bearbeiding, sammenføyningsmetoder, elektroteknikk med elektriske styringer, montering og reparasjonsteknikk, tegning.
Til sammen 22 uketimer.

Allmennfagene
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving.
Til sammen 11 uketimer.

Valgfag
2 uketimer.

Det vises også 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.		

1.5	Kompetanse

Som hovedregel vil fullført og bestått grunnkurs gi inntak til videregående kurs I
i studieretningen.  Det vises også til forskrift om inntak til videregående opplæring.

For fag som er lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet, vil hovedmodellen for opp-læringsløpet være to år i skole (grunnkurs og videregående kurs I). Den resterende del av opplæringen vil normalt foregå i bedrift.  Enkelte utdanningsløp har avvik fra hovedmodellen.

For fag som ikke er lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet, er opplæringsmodellen 3 år i videregående skole.

Fag- eller svennebrev
For å oppnå fagbrev eller svennebrev må det avlegges prøve i faget etter reglene i lov om fagopplæring i arbeidslivet, § 19 og § 20.

Annen yrkeskompetanse
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter
3 års 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 som tilsvarer et bestemt nivå i følgende fag: 
Norsk (14 uketimer), engelsk (5 uketimer), samfunnslære (2 uketimer), nyere historie
(4 uketimer) matematikk (5), naturfag (5 uketimer). 
De allmenne fagene fra grunnkurset og videregående kurs I gir delkompetanse i forhold til den
generelle studiekompetansen. 

For elever som har avsluttet fagutdanning med fagbrev/svennebrev, eller annen yrkes-kompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende fag og moduler i  allmenne fag.  
Generell studiekompetanse kan også oppnås ved å velge et videregående kurs II med 
allmenne fag etter to år ved en av de yrkesfaglige studieretningene.



















Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter 

2.1 Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan videreutvikle 
     seg innenfor de mekaniske fagområder

	ut fra god faglig standard lære å ta vare på de ressursene som de bruker i kurset

	ta vare på maskiner og utstyr ved å kunne utføre daglig vedlikehold

	ha kunnskap om aktuelle deler av gjeldende forskrifter i fagene

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til 
	de kvalitetskrav arbeidstegningen og arbeidsbeskrivelsen setter

	ha lært å ta ansvar i samsvar med de etiske normer og verdier som gjelder for 		   arbeidsfellesskapet i klassen, og kunne vise holdninger og atferd som fremmer like-
	stilling og likeverd mellom kjønnene og mellom medmennesker

	gjennom den teoretiske og praktiske opplæringen ha tilegnet seg kunnskaper, 	   	   ferdigheter og holdninger slik at deres arbeid utføres i henhold til god yrkesetikk 
   	og moral

	ha tilegnet seg grunnleggende erfaringer og kunne faglige begreper som basis for 
	kreativ tenking og utvikling

	i sin atferd kunne vise at de har forstått de regler som gjelder for vern av seg selv 
	og andre personer i miljøet, og at de kan ta vare på egen helse gjennom riktig bruk 
	av kroppen under arbeid
 
	ha kunnskaper og holdninger til arbeidsmiljøet, og i sin atferd vise at de har forstått 
	og kan behandle og lagre farlig avfall etter normer for miljø og sikkerhet

	kunne kombinere allmennfaglige og yrkesfaglige kunnskaper og ferdigheter i ulike
	situasjoner for å løse problemer

	ha tilegnet seg grunnleggende sosiale og faglige ferdigheter og kunnskaper, slik at de
	kan delta aktivt i gruppeprosesser
	   

	 



2.2 Fag:	Sponfraskillende bearbeiding


Mål 1: 	Dreiing

Eleven skal kunne utføre langs- og tverrgående dreiing, kunne velge metoder og 
utstyr og utføre arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever. 

Hovedmomenter

	Eleven skal

	1 a	kunne dreie innvendig og utvendig innenfor gitte toleranser og etter
		overflatefinhetskrav	
	
	1 b  	kunne avstikke, sporstikke og gjengeskjære med gjengestål
	
	1 c  	kunne dreie koniske partier ved hjelp av toppsleide
	
	1 d  	kunne bruke tilgjengelig digitalutstyr i forbindelse med avlesing av posisjoner
	
	1 e 	kunne velge riktig kvalitet og form på hurtigstål og hardmetallskjær etter 			materialtype og arbeidsoperasjoner
		
	1 f  	kunne velge målemetoder og kunne bruke måleinstrumenter som skyvelærer og 		mikrometere ut fra arbeidsoppgavens krav til nøyaktighet
	
	1 g  	kunne slipe riktig form på vanlig brukte dreiestål ut fra materialtyper
	
	1 h	ut fra arbeidsoppgaven kunne vurdere og utføre vanlige oppspenningsmetoder

	1 i	ved bruk av nonogrammer eller dataprogram kunne velge skjæredata og 			skjæreverktøy etter materialtype, arbeidsoperasjon og overflatekvalitet

	1 j	kunne sette opp en arbeidsbeskrivelse for fremstilling av en detalj fram til 
		ferdig kontroll
	
	1k	ved sin atferd vise hvordan dreiebenken kan brukes slik at farlige situasjoner 
		ikke oppstår for en selv eller andre, og at de kan bruke personlig verneutstyr

		

	





Mål 2:		Fresing

Eleven skal kunne utføre enkle freseoperasjoner, velge metoder og utstyr, målemetoder og måleinstrumenter, og utføre arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever

Hovedmomenter

	Eleven skal

	2 a  	kunne frese innenfor gitte rettvinkelhets- og parallellitetskrav 

	2 b  	kjenne til hvordan med- og motfresing påvirker bearbeidingen, og når de 			forskjellige metoder er aktuelle å bruke

	2 c  	kunne kontrollmåle med skyvelære, mikrometer og måleur

	2 d  	kunne spenne opp pinnefreser, skaftfreser og endeplanfreser

	2 e  	kunne frese spor med pinnefres etter toleransekrav NS-1430 (middels)

	2 f  	kunne frese hull etter gitte posisjonskrav 

	2 g  	kunne frese i grader

	2 h  	kunne spenne opp emner i stikke, på bord og delehode

	2 i	kunne vurdere omdreiningstall og mating ut fra materialkvalitet og 
		overflatekrav

	2 j	kunne sette opp en arbeidsbeskrivelse for framstilling av en detalj fram til 
		ferdig kontroll

	2 k	ved sin atferd vise hvordan fresemaskinen kan brukes slik at farlige situasjoner 		ikke oppstår for en selv og andre, og at de kan kan bruke personlig verneutstyr














Mål 3:		Boring, saging/kapping

Eleven skal kunne utføre boring, saging/kapping av emner, kunne velge metoder, skjæredata og  utstyr og utføre arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever 

Hovedmomenter

	Eleven skal

	3 a  	kunne bestemme gjengebor og kunne bore gjennomgående hull og bunnhull 		etter gitte posisjonskrav 

	3 b  	kunne bruke boremaskiner til brotsjing 

	3 c  	kunne  forsenke med tapp og gradsenker

	3 d  	kunne kappe stenger og profiler i ulike vinkler med bausag og kappemaskiner

	3 e  	kunne bruke båndslipemaskin til pussing og grading

	3 f	kunne velge skjæredata for boring

	3 g  	kunne spenne opp emner i stikke og  direkte på bord, og kunne bruke planskive 		og høyderiss for oppmerking og boring

	3 h 	kunne velge smøre- og kjølemidler ut fra arbeidsoperasjon og materialkvalitet

	2 i	ved sin atferd vise hvordan boremaskiner, slipe- og kappemaskiner kan brukes 
		slik at farlige situasjoner ikke oppstår for en selv og andre, og at de kan bruke 		personlig verneutstyr
















2.3 Fag:	Sammenføyningsmetoder
	

Mål 1: 	Gassveising, -skjæring og -lodding

Eleven skal  kunne utføre enkle skjære-, sveise- og loddearbeid, kunne velge metoder og utstyr, og utføre arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever. 

Hovedmomenter

Eleven skal

1 a  	kunne koble og kontrollere utstyr for gasskjæring og sveising 
	
1 b  	kunne velge trykk og sveisebend i forhold til materialtykkelse
	
1 c  	kunne velge rett skjæremunnstykke i forhold til materialtykkelse

1 d  	kunne utføre gassveising med og uten tilsettråd på plater og rør som utvendig hjørne 	og buttsveis  

1 e  	kunne velge tilsatsmateriale, flussmiddel og fugeform i forbindelse med hard- og 	bløtlodding av stål og metaller

1f	kunne utføre enkle loddeoperasjoner

1 g  	kunne ta forholdsregler i forbindelse med krympe-effekter i materialer

1 i	kunne måle og merke opp på et arbeidsstykke

1 j	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere eget arbeid

1 k	ved sin atferd vise at de kjenner sikkerhetsrutiner i forbindelse med bruk, intern tran-
	sport og lagring av eksplosjonsfarlige gasser, og har forstått de regler som gjelder 
	for vern av egen person og andre i miljøet













Mål 2: 	Elektrisk lysbuesveising og dekkgassveising

Eleven skal utføre enkle elektrisk lysbuesveising og dekkgasssveising, og bruke enkle platebearbeidingsmaskiner  for valsing, knekking og klipping av plater. Eleven skal kunne velge metoder og utstyr og utføre arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetisk og ressursbruk som prosessen krever

Hovedmomenter

	Eleven skal

	2 a	kunne redegjøre for elektriske sveisemaskiner og deres anvendelsesområder, 		kunne betjene og bruke sveisemaskin for MIG/MAG-sveising, og kunne velge 		riktig dekkgasstype og sveisetråd i forhold til grunnmaterialet
 
	2 b 	kunne bruke stasjonære slipe- og båndslipemaskiner i forbindelse med grading

	2 c  	kunne legge påleggssveis med minimum én skjøt (elektrodebytte)

	2 d  	kunne utføre sveiseoperasjoner med de tre hovedtyper dekkede elektroder i 		de mest aktuelle stillinger  

	2 e  	kunne måle A-høyder på kilsveiser og utføre og kjenne til regler i forbindelse 		med rengjøring av sveiselarver

	2 f  	kunne sveise tynnplater av stål i ulike stillinger med MIG/MAG-metoden

	2 g	kunne forholde seg riktig til faremomenter i forbindelse med arbeidet, som 			farlige avgasser, støv og strålefare 


















2.4 Fag:	Elektroteknikk med elektriske styringer 


Mål 1: 	Elektroteknikk
 
Eleven skal ha kunnskaper og ferdigheter for å kunne vurdere og beregne strøm, spenning og effekter ved ulike belastninger og koblinger, kunne anvende de mest brukte måleinstrumenter og målemetoder og koble og feilsøke på grunnleggende elektrokoblinger. Eleven skal kunne gjøre rede for aktuelle deler av gjeldende forskrifter

Hovedmomenter

	Eleven skal

	1 a  	kunne gjøre rede for og beregne sammenhengen mellom strøm, spenning, 			motstand og effekt i  likestrømskretser med seriekobling, parallellkobling 			og serie- og parallellkoblinger

	1 b  	kunne gjøre rede for og beregne batterikoblinger ved ulike strømmer, 			spenningsfall, effekter, indre motstand og belastningsmotstand for 				batterikoblinger i serie, batterikoblinger i parallell og batterikoblinger i serie 
		og parallell

	1c  	kunne  gjøre rede for og beregne sammenhengen  mellom strøm, spenning 			(spenningsfall), motstand og effekttap ved ohmsk belastning i elektriske 			tilførselskabler, for å fastlegge sikringer og forklare sammenhengen mellom 		sikringsstørrelser, kabler og belastningsstrømmer 

	1 d 	kunne forklare prinsipper for og utføre enkle beregninger i elektrostatikk for 		kondensatorens virkemåte i rene serie- og parallellkoblinger i 				likestrømskretser, samt kunne utføre enkle beregninger og vurdere forhold i 		RC-ledd (seriekobling) i likestrømskretser

	1 e	kunne orientere om magnetismens virkning og egenskaper i like/ 				vekselstrømskretser, og om hvordan vekselspenninger genereres, samt kunne 		utføre enkle beregninger og vurdere forhold i RL-ledd (seriekobling)

	1 f	kunne redegjøre for sinusformet vekselspenning med hensyn på toppverdi,
		topp-til-topp-verdi, frekvenstid og effektverdier 
	
	1 g	kunne gjøre rede for og beregne seriekobling av vekselstrømskretser med 			ulike belastninger, og induktiv, kapasitiv, ohmsk belastning ved bruk av 			vektordiagram med tilhørende spenninger, strømmer, effekter og 				faseforskyvninger.

	



	1 h 	kunne redegjøre for  trefasede vekselstrømskretser med ohmsk 				belastning i stjerne- og trekantkobling med ulike strømmer, spenninger og 			effekter, samt fasemotstander

	1 i 	kunne redegjøre for transformatoren, transformatorprinsippet, 				omsetningsforhold, effektforhold til transformatorer med tilhørende 			spenninger og strømmer

				






Mål 2:		Elektriske styringer

Eleven skal ha kunnskaper og ferdigheter for å kunne koble og  feilsøke på elektriske styringer. Videre skal eleven kunne redegjøre for aktuelle deler av gjeldende forskrifter

Hovedmomenter

	Eleven skal

	2 a	kunne utføre enkle beregninger av avgitt og tilført effekt med tilhørende 			spenning, faseforskyving og virkningsgrad for en- og trefase motorer

	2 b	kunne orientere om en- og trefase asynkronmotorer, serie-, shunt- og 			kompoundmotorer, merking av tilkoblingsklemmer, samt lese og tolke  			motorenes merkeskilter

	2c	kunne lese og anvende grunnleggende elektriske symboler, merkinger og ut 		fra gitt dokumentasjon utføre praktiske koblinger

		


























2.5 Fag :	Montering og reparasjonsteknikk


Mål 1:  	Montering og reparasjonsteknikk del 1

Eleven skal kunne montere og demontere maskindeler hvor en vektlegger bruk av de mest vanlige håndverktøy, tetningsmetoder og gjengetyper, og kunne velge metoder og utstyr for arbeidet i samsvar med de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever. Eleven skal kunne redegjøre for og kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr i verkstedlokalet

Hovedmomenter

	Eleven skal

	1 a	kunne utføre enkel planfiling, grading og fasing ved bruk av ulike typer 			håndfiler, og kjenne bruksområdene for roterende filer 

	1 b	kunne utføre tetting i forbindelse med montering av rør og maskinelementer
	
	1 c	kunne lage pakninger til tetting i forbindelser med pumper, forgassere o.l
	
	1 d	kunne låse skrueforbindelser og lager

	1 e	kunne fjerne brukne skruer i gods

	1 f	kunne lage gjenger ved hjelp av gjengeinnsatser
	
	1 g	kunne bestemme gjengetyper og utføre  gjenging ved hjelp av gjengetapper 		og gjengesnitt for  M,UN og R

	1 h	kunne utføre tiltrekking av skruer og muttere ved hjelp av momentnøkkel 

	1 i	kunne redegjøre for forskjellige låsemetoder for skruer og muttere

	1 j	kunne utføre enkel herding- og anløping












Mål 2: 	Montering og reparasjonsteknikk del 2

Eleven skal kunne montere og demontere de mest vanlige maskinelementer for maskinkonstruksjoner. Eleven skal kunne velge utstyr og  utføre arbeidet i henhold til de krav til kvalitet, sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever

Hovedmomenter

	Eleven skal

	2 a	kunne vurdere ulike lagertyper og deres bruksområder

	2 b	kunne montere og demontere kulelager/rullelager av mindre dimensjoner
	
	2 c	kunne bruke kataloger i forbindelse med valg av lager og andre 				maskinelementer

	2 d	kunne vurdere metoder for oppvarming og nedkjøling av detaljer i 				forbindelse med montering og demontering

	2 e	kunne montere tannhjul, reimskiver med kiler og låseringer på akslinger
	
	2 f	kunne beregne tanntall og utvekslingsforhold

	2 g	kunne merke deler i forbindelse med montering og demontering

	2 h	kjenne til ulike typer opprettingsverktøy
	
	2 i	kunne rette opp en verktøymaskin ved hjelp av maskinvater
	
	2 j	kunne rette opp maskindeler i forhold til hverandre (eks. to reimskiver)
	
	2 k	kunne kappe og bøye rør etter gitte mål

	2 l	kjenne til ulike festemetoder for rør etter NS, stående og liggende













Mål 3:	Pneumatikk/hydraulikk

Eleven skal bygge, prøve og feilsøke på enkle pneumatiske og hydrauliske systemer, kjenne til hvordan de enkelte komponentene fungerer, kunne behandle trykkluft og hydraulisk olje i samsvar med faremomenter og forskrifter. Eleven skal kunne velge metoder og utstyr for arbeidet i samsvar med de krav til sikkerhet, yrkesetikk og ressursbruk prosessen krever

Hovedmomenter

	Eleven skal

	3 a	kunne orientere om hovedelementene i et system for trykkluftforsyning og
		elementene i et enkelt pneumatisk system

	3 b	kunne redegjøre for egenskaper og anvendelsesområder for pneumatikk og 
		hydraulikk

	3 c	kjenne til virkemåte, anvendelsesområder og styremetoder for 3/2 og 5/2 			ventiler

	3 d	kunne redegjøre for ulike typer sylindre og deres bruksområder

	3 e	kjenne til pneumatiske grensebrytere

	3 f	kjenne til reservoar, tilbakeslags-, strupe-, totrykks- og vekselventil, og
		beregne  krefter i et hydraulisk system

	3 g	kunne bygge opp, prøve og feilsøke i et pneumatisk system med 				hastighetsstyring av dobbeltvirkende sylinder, pneumatisk tidsforsinkelse, 			kontinuerlig forløp, logiske funksjoner OG og ELLER og enkel 				sekvensstyring med to sylindre

	














2.6 Fag:	Tegning, tegningslesing og dokumentasjon


Mål 1:  

Eleven skal kunne forstå en detaljs utseende ut fra gitte mål, toleranser, overflatekrav og materialangivelse, kunne skissere og lese detalj- og sammenstillingstegning av en enkel konstruksjon, og kunne bestemme hvor de enkelte detaljer er plassert i konstruksjoner.

Hovedmomenter

	Eleven skal

	1 a  	kjenne til tegneutstyr i forbindelse med framstilling av tegninger som 			tegnebrett, typer av linjaler, DAK utstyr
	
	1 b  	kunne bruke  linjer- og symboler, tittelfelt m/ stykkliste etter gitte 
		normer (NS-1404)

	1 c 	kunne tegne rettvinklede projeksjonstegninger med riss fra tre sider av 			enkle detaljtegninger for maskinering eller sveising

	1 d  	kunne redegjøre for enkle tegninger med hel- eller halvsnitt

	1 e  	kunne regler for målsetting

	1 f  	ut fra målsetting og symboler kunne bestemme øvre og nedre grensemål 			samt toleransen 
		
	1 g  	kunne redegjøre for symboler som angir overflatekrav,  beskrevet 
		etter NS-982

	1 h  	kunne lese og redegjøre for materialkvalitet ut fra angivelse på tegning, og 			bruk av materialkataloger og tabeller

	1 i   	kunne lese og redegjøre for hvilke detaljer en enkel sammenstillingstegning 			består av, og deres plassering i konstruksjoner

	1 j  	kunne lese enkle isometriske tegninger

	1 k	kunne anvende og utføre enkle tegninger, skjemaer og annen 				dokumentasjon innen elektro, hydraulikk og pneumatikk




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.  Vurderingen innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurdering vil ha ulike hensikter, bl.a

	*  	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringsted i arbeidet fram mot 	    		et læremål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram mot en 
	    	kompetanse
	*  	å veilede, motivere og utvikle eleven
	*  	å motivere læreren til kontinuelig å vurdere sin undervisningspraksis
	*  	å informere samfunnet, arbeidslivet og høgere utdanning om hvilken
		kompetanse eleven har nådd

3.2 Hva skal vurderes?

	* 	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av
		læreplanen og kapittel 2 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 			læreplanen.

3.3 Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	* 	Vurdering underveis.
	* 	Avsluttende vurdering.


Vurdering underveis har til hensikt å innformere og motivere eleven og lærer 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 gjennomføring av opplæringen.  Formelle vurdering underveis kommer til uttrykk i en terminkarakter.  Lærer  vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til utrykk gjennom standpunktkarakterer og i  dokumentert resultat av avsluttende eksamen. 

3.4 Spesielle forhold som gjelder studieretningsfagene

De målene som er satt opp i denne læreplanen, beskriver hva elevene skal kunne utføre
etter fullført kurs.

Dette er forholdsvis omfattende mål som krever at læreren organiserer undervisningen både i 
yrkesteori og i det praktiske arbeidet, samt planlegger arbeidsoppdrag i skoleverkstedet.  Men 
det er hele tiden målene som danner utgangspunktet for de løpende samtalene læreren har med
enkeltelever for å veilede dem til å nå målene.

Gjennom skoleåret må en gjennomføre prøver som gir grunnlag for inviduell fastsetting av
karakterer.

Oppgavene som elevene skal arbeide med under kurset, må i størrst mulig grad være lik de praktiske arbeidssituasjoner som elevene senere vil møte i arbeidslivet.

Arbeidslivet stiller i dag langt større krav til samarbeid enn tidligere.  Det er derfor viktig at
elevene lærer å samarbeide om oppgaveløsninger i skolen, slik at de er forberedt på den virkelighet som møter dem senere.
Det er også viktig at elevene tilegner seg ferdigheter og  kunnskaper, slik at de kan delta
aktivt i gruppeprosesser.

I løpet av skoleåret skal alle gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid. I minst ett av prosjekt-arbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Prosjektoppgavene kan utformes slik at det kreves samarbeid for å få til løsninger, og omfatte
situasjonsvurdering, problemvurdering og forslagsløsning med valg av antatt beste alternativ.
Slike oppgaver kan også brukes til å prøve elevenes evner til å løse konkrete oppgaver hvor de skal kombinere ferdigheter, kunnskaper og holdninger.

Ikke alle elevene er like gode til å uttrykke seg skriflig, men kan likevel ha svært god faglig innsikt i et problem.  I slike tilfeller må elevene få mulighet til å gi en muntlig framstilling.










Vedlegg 1


1.1 Fag- og timefordeling


Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Teori
Praksis
Norsk
75 
2 


Engelsk
75 
2 


Matematikk
112 
3 


Naturfag
75 
2 


Kroppsøving
75 
2 







Studieretningsfag




Sponfraskillende bearbeiding

187 

5 

30%

70%
Sammenføyningsmetoder
187 
5 
30%
70%
Elektroteknikk m/elektriske
styringer

186 

5 

70%

30%
Montering og reparasjonsteknikk

187 

5 

30%

70%
Tegning
75 
2 
100%






Valgfag
75 
2 







Til sammen
1309 
35 













1.2 Moduler



Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)

Modul 1: Dreiing

75 

2 
Modul 2: Fresing/boring/kapping
112 
3 
Modul 3: Gassveising-, skjæring og lodding
75 
2 
Modul 4: Elektrisk lysbuesveising og dekkgassveising

112 

3 
Modul 5: Elektroteknikk  
111 
3 
Modul 6: Elektriske styringer 
75 
2 
Modul 7: Montering og reparasjonsteknikk - Del 1

75 

2 
Modul 8: Montering og reparasjonsteknikk - Del 2

75 

2 
Modul 9: Hydraulikk/pneumatikk
37 
1 
Modul 10: Tegning
75 
2 



Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Konf. 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 (komprimert løp).  For grupper eller 	enkelt elever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2 

Vurdering i grunnkurs mekaniske fag



Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A. 	Prinsipper

1. 	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2. 	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fagene kan trekkes ut som 
    	eksamensfag.

3. 	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal minst ett være et allment fag.

4. 	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
 
5. 	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6. 	Eksamen sensureres lokalt med ekstern sensor.

7. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B. 	Eksamensform på grunnkurset.

	Studieretningsfag: 	Elevene skal opp til en tverrfaglig prøve som omfatter alle 
	studieretningsfagene.
    
    	Allmenne fag:      	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
		allmenne fag.
	
	Eksamensform:	I studieretningsfagene, skriftlig.
		I de felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

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

