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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.



Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for metallvareproduksjonsfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. 
Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.


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






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 15. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Metallvareproduksjon består i å produsere komponenter til ulike bransjer innen blant annet bygg- og anleggsindustrien, bilindustri og fly- og romfartsindustri. Metallvareindustrien sysselsetter i dag ca. 6000 personer.

Arbeidet bestod tidligere av manuelle operasjoner. Den teknologiske utviklingen har imidlertid ført til at produksjonen nå i det vesentlige foregår i prosesstekniske produksjonslinjer. Deler av produksjonen og montering av produkter foregår imidlertid fortsatt manuelt.

Bedrifter innen metallvareproduksjon bearbeider halvfabrikerte produkter som tynnplater, strimler, stenger og profiler i ulike metaller til ulike typer ferdige produkter som for eksempel lysarmatur, varmeovner, komfyrer, servanter/vaskekar, beholdere, kontrollskap og pulter, chassiser, kjøkkenutstyr, kabinetter, fiskekroker, deler til biler, fly og romfartsindustri samt utstyr til Forsvaret m.m.

En fagoperatør skal kunne klargjøre, overvåke, manøvrere og styre produksjonsprosessen ut fra en helhetlig forståelse. Fagoperatøren må derfor kunne styre produksjonsmaskinene, samtidig som vedkommende skal kunne utføre nødvendig manuelt arbeid. Fagoperatøren skal på grunnlag av egne observasjoner, analyseresultater og instrumentavlesninger kunne vurdere produksjonsdata, og ut fra disse kunne iverksette nødvendige tiltak. Fagoperatøren skal også delta i enklere vedlikeholdsarbeid og forstå betydningen av systematisk vedlikehold.

Metallvareproduksjonsfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 12. desember 1995.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i metallvareproduksjonsfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I elektromekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæring i bedrift for metallvare-produksjonsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.






1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i metallvareproduksjonsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	produksjonsteknisk fagoperatør.
Fagbetegnelse:	metallvareproduksjonsfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs 1 på alle studieretningene gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse. For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette:

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplan for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglig komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for metallvareproduksjonsfaget

Lærlingene skal

	kunne klargjøre, starte, stoppe, operere, optimalisere, overvåke og kontrollere en bestemt produksjonsprosess eller et produksjonsavsnitt etter gjeldende prosedyrer

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og vise en helhetlig forståelse ved utførelsen av arbeidet

	kunne bruke relevante nødavstengningssystemer i kontrollrom og felt

	kunne utføre enkelt forebyggende vedlikeholdsarbeid

	kunne foreta enkle kjemiske og fysiske beregninger under arbeidet

	kunne mestre en kritisk situasjon i prosessen og kunne iverksette nødvendige tiltak for å avverge farlige situasjoner

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til miljøet og til egen og andres sikkerhet og helse

	kjenne den innvirkning bedriftens produksjon har på natur og miljø, lokalt og globalt

	kunne avgi skriftlige og muntlige rapporter og kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i dette arbeidet

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, kunne samarbeide med andre yrkesutøvere i bedriften og kunne forstå når annen kompetanse er nødvendig

	kunne arbeide tverrfaglig

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge lover og regler som gjelder for faget og bedriftens forskrifter, prosedyrer og instrukser

	kjenne til og kunne etterleve fagets og bedriftens etiske normer

	kunne ta ansvar for egen læring og utvikling

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne til bedriftens samfunnsmessige betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hva som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide på en måte som ikke er til skade for egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke verne- og sikkerhetsutstyr etter gjeldende forskrifter

1b	kjenne virkemåten til og bruksområder for verneinnretninger på maskiner og utstyr

1c	kunne bruke verneinnretninger på maskiner og utstyr

1d	kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens internkontrollsystem

1e	kjenne til og kunne etterleve gjeldende sikkerhetsforskrifter for elektrisk utstyr og anlegg og kunne samarbeide med fagpersonell med elektrokompetanse

1f	kunne sikre seg mot farlige situasjoner som kan oppstå på grunn av statisk elektrisitet

1g	kunne gjøre rede for bruksområder for ulike typer stropper og fargemerking av disse

1h	kunne bruke aktuelt løfteutstyr etter gjeldende forskrifter

1i	kunne følge gjeldende sikkerhetsregler ved bruk av radiostyrte løftekraner

1j	kunne forebygge forurensning og brann ved sveising, lodding og overflatebehandling

1k	kunne bruke brannslokkingsutstyr

1l	kunne utføre enkel førstehjelp

1m	kunne følge bedriftens regler og rutiner for nødavstenging av prosessanlegg i forbindelse med ukontrollerbare driftssituasjoner

1n	kunne forebygge uønskede skadevirkninger på internt og eksternt miljø 

1o	kjenne bedriftens rutiner for varsling og rapportering i forbindelse ved utslipp

1p	kunne følge forskrifter og bedriftens instrukser og rutiner for merking, lagring og håndtering av helsefarlige stoffer

1q	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø


2.3	Materiallære og material- og produksjonsstyring


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne velge aktuelle materialer for produksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne materialegenskapene til stål, kopper, kopperlegeringer, aluminium, aluminiumslegeringer, plastmaterialer og kompositter o.l.

1b	kunne velge riktige materialer med tanke på ulike påvirkninger i prosessen

1c	kjenne til materialenes korrosjonsegenskaper

1d	kunne ta aktuelle materialprøver


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriftens material- og produksjonsstyringssystem

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne følge rutinene for transport av materialer

2b	kunne forklare hvordan materialene styres gjennom produksjonsapparatet

2c	kunne bruke produksjonsspesifikasjoner

2d	kjenne til hvordan råvarer, halvfabrikata og ferdigprodukter mottas, sendes og oppbevares

2e	kunne merke, behandle og lagre ulike materialer

2f	kjenne kundens og bedriftens krav til leveringsservicegrad

2g	kunne forklare forholdet mellom interne kunder og interne leverandører










2.4	Produksjonsteknisk drift


Mål 1
Lærlingene skal kjenne prosessen i eget anlegg og kunne optimalisere den i samarbeid med den øvrige driftsorganisasjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til prosessen i eget anlegg og kunne ta hensyn til den øvrige driften ut fra en helhetlig forståelse

1b	kunne klargjøre og omstille verktøy og kunne omprogrammere aktuelle maskiner og driftslinjer til nye produkter og kunne foreta innkjøring til tilfredsstillende ytelse og kvalitet 

1c	kunne overvåke utstyret under drift som et ledd i bedriftens tilstandskontoll 

1d	kunne bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr i produksjonsprosessen

1e	kunne optimalisere produksjonsprosessen driftsmessig, økonomisk, miljømessig og sikkerhetsmessig ved å iverksette nødvendige tiltak

1f	kunne bidra til å finne løsninger på akutte og mer langvarige driftsproblemer

1g	kunne forklare hvilken betydning endringer i prosessparametre har for prosessen, produktkvaliteten og utbyttet


Mål 2
Lærlingene skal kunne håndtere prosessutstyr og aktuelle prosessdata under drift

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare produksjonsutstyrets virkemåte

2b	kunne følge rutiner og forskrifter for roterende utstyr, apparater, hjelpeutstyr, relevant laboratorieutstyr og sikkerhetsutstyr både i drifts- og nødsituasjoner

2c	kunne bruke skjermbasert og manuelt utstyr for sikker overvåking og kontroll av produksjonsprosessen

2d	kunne bruke prosessflytskjemaer i drifts- og nødsituasjoner og kunne vurdere situasjonene ved hjelp av disse skjemaene

2e	kunne beregne prosessdata i forhold til optimal produksjonsflyt
2f	kunne ta prøver, kunne bruke relevant laboratorieutstyr og kunne utføre enkle driftsanalyser


Mål 3
Lærlingene skal kunne overflatebehandle og sammenføye bedriftens produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre bløtlodding 

3b	kunne utføre hardlodding

3c	kunne utføre aktuelt sveisearbeid på produktene

3d	kunne velge flyte- og rensemiddel med hensyn til korrosjonsproblemer

3e	kunne bruke aktuelle overflatebehandlingsmetoder



2.5	Prosessteknisk vedlikehold


Mål 1
Lærlingene skal kunne følge gjeldende forskrifter og rutiner i forbindelse med drift og vedlikehold av automatisert utstyr. De skal kunne klargjøre utstyr for vedlikeholdsarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne følge forskrifter og bedriftens rutiner for samhandling mellom de ulike funksjoner i forbindelse med drift og vedlikehold av det tekniske utstyret

1b	kunne iverksette nødvendige tiltak for vedlikehold ved driftsforstyrrelser

1c	kunne bruke prosessflytskjemaer ved klargjøring av apparater og annet aktuelt utstyr for vedlikehold og reparasjon

1d	kunne klargjøre apparater og aktuelt utstyr for inspeksjon 

1e	kunne fjerne prosessmedier og kunne foreta korrekt avstenging av det aktuelle systemet

1f	kunne samarbeide med aktuelt fagpersonell med kompetanse i automatisering og kunne følge kontrollrutiner for aktuelle automatiserte analyseapparater

1g	kunne justere og kalibrere produksjonsutstyret
1h	kunne justere og tilpasse pneumatiske, hydrauliske, elektriske og elektroniske reguleringssystemer

1i	kjenne virkemåten til pneumatiske, hydrauliske, elektriske og elektroniske komponenter og kunne følge aktuelle sjekkrutiner for igangsetting av arbeidet

1j	kunne påvise enkle feil, kunne identifisere årsaker til disse og kunne iverksette tiltak under prosessgangen og i produksjonsutstyret ved påvist feil

1k	kjenne oppbygningen av aktuelle reguleringssløyfer i produksjonen og kunne bruke disse

1l	kjenne til intern forsyning og distribusjon av strøm til produksjonsutstyret

1m	kunne kople elektriske motorer som brukes i operatørens anlegg

1n	kunne endre rotasjonsretningen ved å omkople elektriske motorer

1o	kjenne til betydningen av jordfeilsalarmer og jordfeil på elektrisk utstyr


Mål 2
Lærlingene skal kunne feilsøke på og vedlikeholde produksjonsutstyret i henhold til bedriftens rutiner for tilstands- og vedlikeholdskontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne følge bedriftens rutiner for forebyggende vedlikehold av det driftstekniske utstyret

1b	kjenne beslutningsrutiner for vedlikehold på kort og lang sikt og kunne utføre enkle vedlikeholdsoppgaver

1c	kunne utføre enklere vedlikehold på aktuelt utstyr

1d	kunne foreta enklere feilsøking på produksjonsutstyret i forbindelse med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid

1e	kunne følge bedriftens instrukser og rutiner ved valg av materialer for reparasjon av aktuelt prosessutstyr

1f	kunne velge riktige oljer, smøremidler og pakninger til bedriftens prosessutstyr ut fra aktuelle kataloger og spesifikasjoner




2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, arbeidsoppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kjenne hovedtrekkene i bedriftens strategi og forretningsidé

1c	kunne forklare hvordan bedriften er organisert

1d	ha kunnskaper om bedriftens produksjon, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres, fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1e	kjenne til og kunne etterleve kravene i bedriftens system for kvalitetssikring

1f	kjenne til bedriftens plass i lokalsamfunnet, bransjens posisjon og deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1g	kjenne til hvordan beslutninger tas i bedriften

1h	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1i	kunne håndtere klager og reklamasjoner 

1j	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

1k	kunne innhente informasjon om bedriftens sosiale og kulturelle tilbud


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste lederes arbeidsoppgaver og ansvarsområder

2c	kjenne de krav som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeid

2d	kjenne møte- og informasjonsrutinene på arbeidsplassen

2e	kunne innhente informasjon om aktuelle metoder som brukes til å forbedre bedriftens produksjon og produkter og kunne delta i arbeidet

2f	være kjent med bedriftens fagorganisasjoner og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke aktuelt kommunikasjonsutstyr


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til egne muligheter for videreutvikling og kompetanseheving

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne bedriftens system for kompetanseutvikling

3b	kjenne bedriftens retningslinjer for intern rekruttering







Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

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

Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for metallvareproduksjonsfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Materialære og material- og 		produksjonsstyring
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

55%
Modul 2:	Produksjonsteknisk drift
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 3:	Prosessteknisk vedlikehold
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

20%
Modul 4:	Bedriftslære

Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%

Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæringen 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 forstå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

