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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 motormannfaget.


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, 2. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skipsfart har lange tradisjoner i Norge. Bransjen har et internasjonalt virkeområde med solid lokal forankring. Grovt sett kan næringen deles inn i tre områder: utenriks skipsfart, offshore-virksomhet og innenriks skipsfart. I utenriksflåten er mange av stillingene bemannet med uten-landske sjøfolk. I offshoresektoren er det fremdeles en stor del nordmenn. Størstedelen av innenriksflåten er også pålagt å seile med norsk besetning.

Skipsfarten er underlagt både nasjonale og internasjonale krav til sikkerhet.

Motormannopplæringen har, inntil i dag, foregått ved at en sjømann måtte gå gradene fra maskingutt. Den teknologiske utviklingen fra 1960-årene, krav om alternering mellom de to skipsdepartementene (maskin og dekk), førte til at yrkestittelen skipsmekaniker ble innført i 1974. Opplæringen i skipsmekanikerfaget dekket kravet til å være både motormann og matros. Kvalifikasjonskravet for skipsmekanikeren var normalt 36 måneder systematisk opplæring ombord. Skipsmekanikerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1986.
13. november 1995 ble skipsmekanikerfaget tatt ut av lov om fagopplæring i arbeidslivet, og fagene motormann og matros ble godkjent som nye fag under samme lov.

Motormannfaget omfatter i hovedsak vedlikehold av teknisk avansert framdrifts- og hjelpemaskineri. Motormannen kan bli pålagt drifts- og vakttjeneste. Det er derfor viktig for sikkerheten at motormannen har kunnskaper om fartøyets vakt- og sikkerhetsrutiner.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i motormannfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I skipsteknisk drift 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. Opplæringen i bedrift for motormann-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i motormannfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	motormann.
Fagbetegnelse: 	motormannfaget.

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 det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse 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 læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige 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 motormannfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy, verktøymaskiner og utstyr

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres og kunne begrunne sine valg

	kunne utføre maskinvakttjeneste i samsvar med gjeldende krav og prosedyrer for maskinvakthold

	kunne overvåke prosessene ombord

	kunne utføre oppgaver i henhold til beredskapsplan og alarminstruks

	kunne bruke tegninger og instruksjonsbøker og kunne planlegge arbeidet ut fra disse

	kjenne og kunne følge det vedlikeholdssystemet som brukes ombord

	kunne bruke verneutstyr

	kunne arbeide effektivt og tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	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 rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig, men også kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling mellom kollegaer med ulik kulturbakgrunn

	kunne utføre arbeidet effektivt og nøyaktig, og med stolthet for faget

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for vakttjeneste

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for skip og offshoretjeneste
	vise serviceinnstilling

	vise evne til å ivareta estetiske krav

	vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne skipsfartens og sjømannsyrkets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om rederiets virksomhet nasjonalt og internasjonalt og fartøyenes virkeområde

	kjenne egen funksjon ombord

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke fartøyenes inntjening og kvalitetskrav



2.2	Verkstedsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre grunnleggende mekanisk arbeid. De skal kunne håndtere maskiner og utstyr i henhold til gjeldende krav til sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig utstyr ut fra arbeidsoppdrag

1b	kunne velge riktig metode og kunne bruke aktuelt utstyr og verktøy til sammenføyning av rør og rørdeler

1c	kunne foreta opplegging av rør og rørdeler ved å sveise, gjenge og skru delene sammen

1d	kunne rette opp og kople pumpe og motor etter overhaling









Mål 2
Lærlingene skal kunne håndtere utstyr og apparater for lodding, gassveising og elektrisk sveising i henhold til krav til sikkerhet for slikt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne vurdere og velge riktig metode og apparat i forhold til materialet som skal sveises

2b	kunne utføre gassveising på kobber og stålrør i ulike dimensjoner og på tynnplater

2c	kunne utføre lodding på metall- og stålmaterialer

2d	kunne utføre elektrisk sveising, horisontalt og vertikalt på stål og aluminium i ulike platetykkelser og rørdimensjoner med vanlige pinneelektroder og rørtråd



2.3	Reparasjons- og vedlikeholdsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre planmessig vedlikehold av et fartøys hoved- og hjelpemotorer. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikker-hetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne demontere, overhale, montere og prøveteste brennoljeventiler

1b	kunne demontere, overhale og montere sylinderdeksler og kunne justere inntaks- og utstøtsventiler

1c	kunne trekke stempel for inspeksjon og rengjøring, kunne måle slitasjer og kunne montere stempelet 

1d	kunne velge riktige pakninger og kunne utføre tetting i forbindelse med montering av rør og maskinelementer

1e	kunne trekke foring for inspeksjon og kunne skifte tetninger og montere delene igjen

1f	kunne demontere for inspeksjon og kunne skifte ramme-, veiv-, kryss- og kamaksellagre, kunne montere disse, og kunne kontrollere klaringer i henhold til gitte referanser

1g	kunne vedlikeholde og reparere ventiler og pumper som inngår i kjølevann-, smøreolje-, brennolje-, spyleluft- og avgassystemet, herunder turboladere

1h	kunne bruke hydraulisk verktøy og momentnøkler

1i	kunne skifte slitedeler i pumper


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre planmessig vedlikehold av kjele og dampmaskineri. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne åpne luker for vanndrummer og fyrrom for kontroll og rengjøring

2b	kunne overhale kjelens armatur, herunder brennerutstyr og feieranlegg

2c	kunne vedlikeholde og reparere komponenter som inngår i kjelens brennoljesystem

2d	kunne vedlikeholde og reparere komponenter som inngår i kondensat- og drenssystemene for kjele- og dampanlegg

2e	kunne utføre vedlikehold og reparasjon på komponentene som inngår i fødevanns-systemet for aktuelle kjeler for hjelpemaskineri, herunder avgasskjeler og dampomformere


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre planmessig vedlikehold av aktuelle anlegg, systemer og utstyr ombord. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhets-rutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne overhale ulike kompressorer med utstyr

3b	kunne kontrollere og rengjøre varmevekslere for et kulde- og klimaanlegg

3c	kunne overhale armatur og komponenter som inngår i et kulde- og klimaanlegg

3d	kunne kontrollere og vedlikehold komponenter som inngår i et hydraulikkanlegg 

3e	kunne kontrollere og overhale armaturer og komponenter som inngår i et starteluftsystem

3f	kunne kontrollere og overhale ulike typer pumper, ventiler og øvrige komponenter som inngår i et ballast- og bunkerssystem og i systemer for drikkevann, sanitær og brannslokking


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre planmessig vedlikehold av elektriske komponenter og utstyr som inngår i anleggene ombord på skip. De skal kunne bruke aktuelt arbeids-underlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne kople fra det elektriske systemet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid

4b	kunne bruke måleinstrumenter og kunne foreta måling og feilsøking i strømførende anlegg

4c	kunne utføre vedlikehold på elektriske motorer, komponenter, kontaktorer i starterskap m.m. og kunne kople til igjen



2.4	Drift og operasjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre driftsmessig kontroll og overvåkning av og kunne operere to-takts og fire-takts dieselmotorer. De skal kunne utføre drift og operasjon av elektriske anlegg ombord. Lærlingene skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne betjene en elektrisk hovedtavle ombord og kunne gjøre rede for instrumenteringen til denne

1b	kunne utføre driftsovervåking på elektriske anlegg som inngår ombord

1c	kunne bruke riktige tegninger og instruksjonsbøker

1d	kunne behandle og overvåke brennstoff, og kunne behandle separatorer og filtre riktig og kunne forklare hvilken betydning dette har for brennstoffets kvalitet

1e	kunne overvåke smøreoljen i maskineriet etter elementær smørings- og slitasjeteori 

1f	kunne forklare konsekvenser ved bruk av dårlige smøreoljekvaliteter og betydningen av separering og filtrering av smøreoljer

1g	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til aktuelle kjølesystemer og kunne kontrollere og operere ventiler, komponenter og pumper som inngår i systemene
1h	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til aktuelle brennoljesystemer, og kunne kontrollere og operere ventiler, komponenter og pumper som inngår i systemene

1i	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til aktuelle smøresystemer, og kunne kontrollere og operere ventiler, komponenter og pumper som inngår i systemene

1j	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til spyleluft og avgassystemet, og kunne kontrollere og overvåke komponenter som inngår i systemene


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre driftsmessig kontroll og overvåking og kunne operere aktuelle kjeler og dampanlegg med tilhørende utstyr. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne overvåke og operere aktuelle kjeletyper som brukes til hjelpemaskineri og opp-varmingsformål, herunder avgasskjele og dampomformere og kunne ta hensyn til de farer som er forbundet med denne type maskineri, særlig med tanke på høye temperaturer og høyt trykk

2b	kunne overvåke og operere kondensat og drensystem for kjele- og turbinanlegg

2c	kunne overvåke og operere fødevannssystemet for aktuelle kjeler, herunder avgasskjeler og dampomformere


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre driftsmessig kontroll og overvåking, og kunne operere aktuelle kuldeanlegg og klimaanlegg med tilhørende komponenter. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne overvåke og operere aktuelle kuldeanlegg ombord

3b	kunne utføre lekkasjekontroll, kunne etterfylle væske og olje og kunne skifte filtre i et kuldeanlegg

3c	kunne kontrollere og rengjøre viftesentraler med filtre m.m.




Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre driftsmessig kontroll og overvåking og kunne operere aktuelle hydraulikkanlegg og -systemer. De skal kunne bruke aktuelt arbeidsunderlag, følge gjeldende sikkerhetsrutiner og kunne utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne overvåke og operere aktuelle hydraulikkanlegg med tilhørende utstyr ombord

4b	kunne skifte filtre i hydraulikkanlegg og kunne forklare betydningen av anleggets funksjonsevne i forhold til oljens forurensning

4c	kunne overvåke og operere starteluftanlegget med tilhørende utstyr ombord og kunne ta hensyn til de farer som er forbundet med å arbeide med slikt maskineri, spesielt med tanke på høyt trykk

4d	kunne kontrollere og drenere starteluftbeholdere og kunne forklare betydningen av dette

4e	kunne operere og overvåke bunkers, ballast og lensesystemer med tilhørende utstyr og kunne ta hensyn til de farer som er forbundet med dette arbeidet, spesielt med tanke på farlige væsker og gasser og risikoen for forurensning

4f	kunne kontrollere og rengjøre filtre som inngår i systemene

4g	kunne kontroller og operer drikkevanns-, sanitær- og brannslokkingsanlegg med tilhørende utstyr ombord



2.5	Maskinvakthold


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til generelle forskrifter og regler som gjelder for maskinvakthold ombord på fartøy og kunne følge den vaktinstruks som gjelder for der de er påmønstret. De skal forstå og motta ordre og kunne kommunisere klart og presist med vakthavende offiser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for gjeldende regler, forskrifter og skipets vaktinstruks, særlig sikkerhets- og nødsprosedyrer i forbindelse med maskinromsvakt



1b	kunne observere forhold og tilstander på maskineriet som er i bruk og kunne notere uregelmessigheter og feil maskinjournalen, og kunne foreta nødvendige justeringer og reparasjoner

1c	kunne kommunisere nøyaktig med vakthavende i maskinrom og på bro (dekk) både på norsk og engelsk

1d	kunne følge sikkerhets- og nødsprosedyrer i forbindelse med overføring av kontroll-funksjoner fra automatisk maskinromskontroll til manuell kontroll og motsatt

1e	kunne operere og overvåke styremaskineri med nødstyring

1f	kunne operere og overvåke fødevannssystemet for relevante kjeler, og kunne foreta nødvendige inngrep hvis det er nødvendig

1g	kunne betjene aktuelt rengjøringsutstyr


Mål 2
Lærlingene skal kjenne skipets egenskaper med hensyn til muligheter og begrensninger for føring av last. De skal kjenne sikkerhetsbestemmelser og faremomenter forbundet med laste- og losseoperasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til kapasiteter på skipets tanker og rom

2b	kunne operere og foreta nødvendig kontroll og vedlikehold av skipets porter, luker, løse dekk og kjøreramper

2c	kunne operere skipets laste- og lossesystemer, og kunne følge gjeldende sikkerhetsrutiner ved kontroll og vedlikehold av pumper, ventiler og komponenter som inngår i systemene 

2d	kunne forklare begrepet farlig last og kunne følge gjeldende sikkerhetsrutiner som skal følges ved lasting og lossing

2e	kunne operere kraner og løfteinnretninger med tanke på kontroll og sikkerhet under vedlikehold og overhaling av slikt utstyr

2f	ha kjennskap til arrangementer for ombordtaking av utstyr og reservedeler








Mål 3
Lærlingene skal kunne klargjøre og starte opp nødvendig maskineri etter gjeldende prosedyrer. De skal kjenne de sikkerhets- og miljøregler som gjelder for havneopphold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne kontrollere og foreta nødvendig vedlikehold av pumper, komponenter og utstyr til ankervinsj og fortøyningsvinsjer

3b	kunne klargjøre trosser og wire etter gjeldende fortøyningsprosedyrer

3c	kunne behandle fortøyningsutstyr riktig



2.6	Sikkerhet og beredskap


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre de plikter som tilligger dem i et nødstilfelle i henhold til fartøyets alarmrulle. Lærlingene, på passasjerførende fartøy, skal kunne ta hånd om passasjerer i et ulykkestilfelle

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til den enkeltes ansvarsområde i et ulykkestilfelle

1b	kunne gjøre rede for betydningen av de forskjellige alarmer

1c	kunne gjøre rede for sine oppgaver ved de forskjellige alarmene

1d	kunne kommunisere på norsk og engelsk og kunne rettlede passasjerer i et nødstilfelle

1e	kunne gjøre rede for rutiner ved brannalarm


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre oppgaver ved operasjon og vedlikehold av fartøyets redningsustyr på en sikker måte, og kjenne prinsippene for overlevelse på sjøen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne delta ved sjøsetting av fartøyets livbåter, flåter og tilhørende utstyr, og kjenne de farer som er forbundet med disse operasjoner

2b	kunne beskrive hvilket utstyr som inngår i redningsfarkostenes utrustning, og hvilket utstyr som skal medbringes

2c	kunne beskrive og følge fartøyets rutiner for utskifting av redningsfarkostenes drikkevann og annet utstyr som må fornyes rutinemessig


Mål 3
Lærlingene skal kjenne plasseringen av, virkemåten til og bruken av fartøyets brannslokkingsutstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for hvor fartøyets stasjonære og bærbare brannapparater er plassert

3b	kunne bruke brannapparatene og kunne forklare deres virkemåten

3c	kunne kontrollere brannslokkingsutstyr

3d	kjenne plassering av personlig verneutstyr og røykdykkerutstyr og kunne bruke utstyret korrekt



2.7	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om fartøyets fysiske egenskaper og dets viktigste konstruksjonsdetaljer. De skal kjenne de internasjonale og nasjonale krav som gjelder for sikkerhet og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne definere begreper som brutto- og nettotonnasje og dødvekttonnasje

1b	kunne definere begreper som dobbelbunn, kjøl, kofferdam og vanntett inndeling


Mål 2
Lærlingene skal kjenne rederiets organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne rederiets opprinnelse og utvikling
2b	kunne forklare på en enkel måte hvordan rederiet er organisert

2c	kunne forklare prinsippene i et kvalitetssikringssystem

2d	ha kjennskap til skipsfartens posisjon nasjonalt og internasjonalt

2e	kunne gjøre rede for hensikten med ISM-koden


Mål 3
Lærlingene skal kjenne fartøyets organisering og oppgaver

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne fartøyets historie

3b	kunne forklare organisering og funksjonsdeling av den maritime besetning

3c	kunne forklare fartøyets rutiner og vaktordninger i sjøen og i havn

3d	kjenne fartøyets system for internkontroll og kvalitetssikring

3e	være kjent med fartøyets trades

3f	være kjent med hvordan beslutninger tas ombord


Mål 4
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne eget arbeidsområde og egen plassering ombord

4b	kjenne sin nærmeste leders ansvarsområder

4c	kjenne kravene som stilles til arbeidstakerne ombord, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

4d	ha kjennskap til tiltak når det gjelder fartøyets interne miljø

4e	være kjent med fartøyets tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon




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, sertifiserende myndigheter 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 motormannfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Verkstedsteknikk
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

10%
Modul 2:	Reparasjons- og vedlike-			holdsteknikk
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

35%
Modul 3:	Drift og operasjon
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

15%
Modul 4:	Maskinvakthold
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul 5:	Sikkerhet og beredskap
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3 og 4.

5%
Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til 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 lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

