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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 plastfaget.


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, 24. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Plastfaget omfatter de fleste formene for bearbeiding av herde- og termoplast. En fagarbeider innen plastfag utfører håndverksmessig og maskinell tilvirkning, reparasjon og vedlikehold av produkter i armert herdeplast og termoplast. Fagarbeideren må kunne lese tegninger og bruke utfoldingstegninger under arbeidet. Arbeidet må utføres i tråd med bedriftens og lovverkets krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet. Fagarbeiderne skal kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre fagarbeidere.

Faget er organisert i tre områder. Ett område er herdeplastforming. En fagarbeider innenfor dette området bearbeider, reparerer og vedlikeholder produkter i armert herdeplast. Produktene finnes innen bygg, transport, kommunikasjon, landbruk, fritid, maritime installasjoner, oljerelatert industri og prosessindustri.

Det andre området er termoplastforming. Fagarbeidere som arbeider med termoplastforming, til-virker og bearbeider termoplastiske halvfabrikata som rør, plater og profiler håndverksmessig og maskinelt. Arbeidet omfatter bruk av verktøy og maskiner, men de håndverksmessige ferdig-hetene er en vesentlig faktor i dette arbeidet.

Det tredje området er plastmekanikk. Fagarbeidere innenfor dette området bearbeider, sammen-føyer og vedlikeholder rør, plater, profiler og tanker i herdeplast og termoplast håndverksmessig og maskinelt. Dette gjelder i første rekke prosess- og oljerelatert industri. Arbeidet omfatter bruk av verktøy og maskiner, men de håndverksmessige ferdighetene er også her en vesentlig faktor. 

Plastfaget er et nytt fag som er slått sammen av fagene plastmekaniker og plastformer og lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet med virkning fra 01.06.1996.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i plastfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I plastfag 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 plastfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 






1.4	Kompetanse

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

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 plastfaget

Lærlingene skal

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

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

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

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

	kunne bruke hensiktsmessig verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelsen 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 og planmessig og vise evne og vilje til å samarbeide, også på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	kunne yte god service overfor oppdragsgiver

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide i samsvar med kravene til helse, miljø og sikkerhet og bedriftens forskrift for internkontroll

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygningen av bedriftens internkontrollsystem

1b	kunne etterleve alle sider ved bedriftens rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet

1c	kunne gjøre rede for og kunne ta hensyn til helserisiko og brann- og eksplosjonsfare ved arbeid med råstoffer og kjemikalier i ulike bearbeidingsprosesser

1d	kunne bruke personlig verneutstyr og verneinnretninger for maskiner og utstyr

1e	kunne bruke merkeforskrifter og stoffkartotek

1f	kunne vurdere arbeidsplassens ergonomi, støy- og lysforhold

1g	kunne gjøre rede for hvordan bedriftens produksjon påvirker miljøet, og kunne minimalisere uønskede påvirkninger ved å iverksette nødvendige tiltak

1h	kunne gi førstehjelp

1i	kunne rengjøre og vedlikeholde aktuelt produksjonsutstyr









2.3	Bruk av tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke teknikker for plateutfolding av middels kompliserte detaljer og konstruksjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne folde ut mangekantede hullegemer, gjenstander og rørforbindelser med like og ulike diametre og skrå stuss

1b	kunne folde ut rørforbindelse (sylinderlegeme) med sylindrisk og rektangulær tangentstuss og overgang mellom sylindrisk og rektangulært rør eller rektangulær kanal


Mål 2
Lærlingene skal kunne lese og bruke arrangement-, monterings- og produksjonstegninger av konstruksjoner og rørsystemer tegnet i rettvinklet parallellprojeksjon og isometrisk projeksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare oppbygningen av arrangementtegninger og lokaliseringssystemer og kunne påvise og forklare ulike tegneretningsmarkeringer

2b	kunne beskrive oppbygningen og bruken av material- og stykklister

2c	kunne tolke standardiserte utstyrs- og monteringssymboler tegnet etter forenklet metode

2d	kunne gjøre rede for målsetting og bruk av basismål og for koordinat- og referansemålsetting

2e	kunne påvise retninger og vinkler i et rørsystem ved hjelp av retnings- og vinkel-markeringer for isometriske tegninger











2.4	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

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

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	kunne bruke hjelpemidler som informasjonsteknologi, sambands- og kommunikasjonsutstyr 





2.5	Herdeplastforming


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke håndoppleggsmetoden til å framstille produkter i herdeplast og kunne vedlikeholde og reparere former i herdeplast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for de viktigste bruksområdene for håndoppleggsmetoden

1b	kunne gjøre rede for håndoppleggsmetodens muligheter og begrensninger ved framstilling av produkter i armert herdeplast

1c	kunne gjøre håndoppleggsutstyret klart for produksjon

1d	kunne kontrollere råvarer etter gitte prosedyrer

1e	kunne kontrollere de klimatiske forholdene i produksjonslokalene rutinemessig og kunne preparere former for produksjon

1f	kunne gjøre rede for hvilken betydning armeringstype, armeringsmengde, fiberorientering og opplegg av armeringsmateriale har for styrken i et laminat

1g	kunne beregne armeringsinnhold ut fra gitt materialforbruk og kunne beregne materialmengde ved gitt armeringsprosent

1h	kunne beregne laminattykkelse ut fra spesifikasjon, kunne planlegge utrullinger og mellom-herdinger i laminatoppbygningen og kunne beregne materialforbruket i et laminat

1i	kunne bygge opp et laminat etter spesifikasjon og kunne kontrollere godstykkelsen, armeringsprosenten, katalysatortilsetningen og akselleratortilsetningen

1j	kunne reparere former i glassfiberarmert umettet polyester eller andre armerte herdeplastmaterialer og kunne polere til høyglans

1k	kunne gjøre rede for de vanligste feilene ved framstilling av produkter etter håndoppleggsmetoden, hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås

1l	kunne reparere gjennomgående skader som krever oppbygging av hjelpeform

1m	kunne avforme, renskjære, pusse og kontrollere produktet






Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke sprøytelamineringsmetoden til å framstille produkter i form

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge materialtyper som egner seg som råstoff til sprøytelaminering

2b	kunne gjøre rede for de viktigste bruksområdene for sprøytelaminering

2c	kunne gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger sprøytelamineringsmetoden har ved framstilling av produkter i armert herdeplast

2d	kunne gjøre sprøyteutstyret klart for produksjon ved å stille inn sprøytekapasitet og tilsette katalysator

2e	kunne beskrive oppbygningen av og egenskapene til harpiks og armeringstyper og forklare hvordan god sprøytekvalitet kan oppnås ved å forandre viskositeten til harpiksen 

2f	kunne beregne armeringsinnhold ut fra sprøyteprøver og tabellverdi og kunne forklare prinsippene for kalibrering av sprøytelamineringsutstyr

2g	kunne bygge opp et laminat til en på forhånd angitt tykkelse og armeringsprosent som kan tilfredsstille kravene til sertifisering

2h	kunne avforme, renskjære, pusse og kontrollere produktet


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike sandwichkonstruksjoner og kunne bygge opp ulike sandwichkonstruksjoner etter anvisning eller ved hjelp av byggebeskrivelse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for de enkelte materialkomponentenes funksjon og typiske egenskaper

3b	kunne klargjøre produksjonsutstyret

3c	kunne forklare framgangsmåten ved oppbygging av ulike typer sandwichkonstruksjoner

3d	kunne tilskjære, lime, bearbeide og preparere kjerne ved bygging i form, ved on/off-metoden og ved panelproduksjon

3e	kunne bygge opp laminater på kjernen etter spesifikasjon

3f	kunne gjøre rede for bearbeidingsteknikker og verktøytyper til bruk i arbeidet og kunne gjøre rede for konsekvenser av feil bearbeiding og manglende vedlikehold
3g	kunne tilskjære sandwichkonstruksjoner til angitte mål med sponskjærende verktøy

3h	kunne gjøre rede for egenskapsforskjeller som ulike kjernematerialer, lim og laminattyper kan medføre i en sandwichkonstruksjon

3i	kunne bygge opp spesielle konstruksjonsdetaljer som flensinger og kne og kunne bygge forsterkningsfelt og innfestingshjørner for montasje

3j	kunne utbedre skader i sandwichkonstruksjoner

3k	kunne avforme, renskjære, pusse og kontrollere produktet


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om materialer som brukes ved vikling, og kunne bruke viklemetoden til å framstille aktuelle produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for vikleprosessen, vikleprinsipper, armeringstyper og viklevinkler

4b	kunne gjøre rede for bruksområder for og krav som stilles til materialer som brukes ved vikling

4c	kunne bruke tilsetningsstoffer og kunne kontrollere materialene som brukes ved vikling

4d	kunne klargjøre polyesteren med dens tilsetningsstoffer, og kunne måle viskositeten i henhold til resept

4e	kunne stille opp vikleformen i henhold til arbeidsbeskrivelse og kunne kontrollmåle vikleformen

4f	kunne klargjøre produksjonsutstyr som pumper, ruller, impregneringskar og kuttemaskin i henhold til arbeidsbeskrivelse

4g	kunne beskrive oppbygningen av og virkemåten til maskiner som brukes i vikleprosessen

4h	kunne sette opp glassfiberen i mønster i henhold til resept

4i	kunne sikre produktets kvalitet ved å overvåke vikleprosessen og kunne foreta nødvendige justeringer i henhold til arbeidsbeskrivelse

4j	kunne demontere, rengjøre og vedlikeholde produksjonsutstyret i henhold til bedriftens sikkerhetsprosedyrer

4k	kunne foreta en enkel kvalitetskontroll av blant annet produktets lengde og tykkelse

4l	kunne kartlegge eventuelle luftblærer, sprekker og delamineringer ved visuell kontroll
Mål 5
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke pressemetoder til å presse glassfiberarmert polyester i eksisterende formverktøy 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

5a	kunne gjøre rede for bruksområdene for de viktigste pressemetodene som kaldpressing, varm- og våtpressing og SMC-pressing

5b	kunne gjøre rede for bruksområder for og krav som stilles til materialer som brukes ved pressing

5c	kunne gjøre rede for ulike herdesystemer, tilberedning, viskositetsregulering og kontroll av materialene

5d	kunne gjøre presseutstyret klart for produksjon og kunne foreta riktig innstilling av produksjonsparametre

5e	kunne beskrive oppbygningen av og virkemåten til maskiner som brukes i presseprosessen

5f	kunne tilskjære og veie inn fiber og kunne mikse og dosere polyester i forbindelse med kaldpressing og varm- og våtpressing

5g	kunne preparere formverktøyet med egnet slippmiddel

5h	kunne tilskjære og innveie SMC og kunne vurdere ilegg og riktig temperatur i formverktøyet

5i	kunne foreta nødvendige feilsøkinger og korrigeringer underveis

5j	kunne utføre etterarbeid på pressede produkter med egnet verktøy og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 6
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike metoder som brukes i injeksjonsprosesser. Lærlingene skal kunne utføre injeksjonsstøping av glassfiberarmert polyester i eksisterende form 

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

6a	kunne gjøre rede for injeksjonsprosesser og utforming av former

6b	kunne gjøre rede for produktenes bruksområder 

6c	kunne gjøre rede for bruksområder for og krav som stilles til materialer som brukes ved injeksjonsstøping
6d	kunne gjøre rede for ulike herdesystemer, tilberedning, viskositetsregulering og kontroll av materialene

6e	kunne klargjøre produksjonsutstyret

6f	kunne sikre riktig viskositet, geltid og herdetid ved å blande injeksjonspolyester med fargepasta, fyllstoff og nødvendige additiver som akselleratorer, styren m.m.

6g	kunne beskrive injeksjonsutstyrets oppbygning og virkemåte, kunne betjene injeksjons-maskiner og kunne fylle formen etter at glassfiber er plassert og formen lukket

6h	kunne utføre maltaging og tilskjæring av glassfiber og forforming av fiberilegget, f.eks. med kontinuerlig varmformbar glassfiber 

6i	kunne preparere injeksjonsformen med slippmiddel og gelcoat der dette kreves

6j	kunne klargjøre formen for neste støp

6k	kunne avforme, renskjære, pusse og kontrollere produktet


Mål 7
Lærlingene skal ha kunnskaper om bruksområder for og materialer som brukes i ulike typer plastbetong og kunne formstøpe plastbetong eller polyesterbetong

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

7a	kunne klargjøre produksjonsutstyret

7b	kunne preparere støpeformer f.eks. ved å sparkle, rense, vokse og påføre slippmiddel

7c	kunne påføre gelcoat i formen i riktig tykkelse både for hånd og med sprøyte

7d	kunne gjøre rede for fyllstofftyper og fyllstoffmengde som tilsettes, fyllstoffets kornings-fordeling og de mest brukte harpikstypene

7e	kjenne til fordeler og ulemper ved de ulike harpikstypene

7f	kunne beregne fyllstoffsammensetning i et gitt produkt ved hjelp av Füllers formel eller tilsvarende

7g	kunne dosere og blande polyester og fyllstoff etter bestemte resepter, basert på Füllers formel eller tilsvarende, og med eksisterende blandeutstyr

7h	kunne støpe plastbetongprodukter i form ved hjelp av vibrasjonsutstyr

7i	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll

Mål 8
Lærlingene skal kjenne til prinsippet for aktuelle sammenføyningsmetoder for ulike rør-kvaliteter i armert herdeplast og ha kunnskaper om de viktigste materialegenskapene og bruksområdene. De skal kunne sammenføye rør i armert herdeplast etter gjeldende standard for ulike rørkvaliteter og -typer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne gjøre rede for bruksområdene for ulike rørkvaliteter

8b	kunne betegne ulike rørdeler, deres bruksområder og funksjoner

8c	kunne forklare prosedyrene for og kunne bruke ulike metoder for sammenføyning av rør

8d	kunne stille inn og bruke ulike typer slipe- og sammenstillingsverktøy ved rørskjøting

8e	kunne bruke tabeller over rørdeler, sammenføyninger og oppbygninger

8f	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av liming av standarddeler som tilhører aktuelt rørfabrikat

8g	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av laminatskjøt og ved bruk av prefabrikerte ikke-standarddeler etter tegning

8h	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll



2.6	Termoplastforming


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om termoplastforming og kunne velge og bruke aktuelle metoder for ulike utforminger og kvaliteter i termoplast

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

1a	kunne bruke ulike metoder og verktøy som f. eks. varmespeil, varmesverd, varmluftapparater og ulike former for gigger

1b	kunne gjøre rede for formtyper, oppvarmings- og formingsmetoder og for utforming av hjelpeformer for vakumforming, trykkforming, formtrekking og bøying og bokking

1c	kunne mestre bøying og bokking av termoplast og kunne stille inn, bruke og holde i orden verktøy

1d	kunne velge egnede termoplasttyper og -kvaliteter for varmforming etter ulike metoder

1e	kunne velge egnet metode for varmforming av ulike termoplasttyper og -kvaliteter og kunne finne verdier for temperatur og trykk for aktuelt materiale i egenskapstabeller

1f	kunne beregne nødvendig materialforbruk og emnedimensjon ved bruk av ulike varmformingsteknikker

1g	kunne varmforme ved hjelp av trykkforming og formtrekking

1h	kunne stille inn og bruke maskiner og utstyr ved vakuumforming og kunne utføre nødvendig forarbeid

1i	kunne forklare årsakene til de vanligste feilene som kan oppstå ved varmforming av termoplast ved bruk av ulike metoder

1j	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge ut rørdeler, metoder, verktøy og innstillinger for å sammen-føye aktuelle rørsystemer og kunne sammenføye rør i termoplast etter gjeldende standard for ulike rørkvaliteter og -typer

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for ulike rørstandarder og deres bruksområder

2b	kunne betegne ulike rørdeler, deres bruksområder og funksjoner

2c	kunne forklare prosedyrene for og bruke ulike metoder for sammenføyning av rør 

2d	kunne stille inn, bruke og holde i orden ulike typer kutte-, slipe- og sammenstillingsverktøy ved rørskjøting

2e	kunne bruke tabeller over rørdeler, sammenføyninger og oppbygninger

2f	kunne gjøre rede for egnede sammenføyningsmetoder for rør av ulike materialer og kvaliteter

2g	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av liming av standarddeler for aktuelt rørfabrikat

2h	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av muffesveising og speilsveising av standarddeler for aktuelt rørfabrikat

2i	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av varmluftsveising og eventuelt ekstruder-sveising og kunne prefabrikere ikke-standardiserte deler etter tegning
2j	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne velge og bruke aktuelle sammenføynings-metoder for ulike utforminger og kvaliteter i termoplast

Hovedmomenter 
Lærlingene skal

3a	kunne utføre mekaniske sammenføyninger av termoplast ved hjelp av f.eks. skruer, nagler og gjenger

3b	kunne bruke ulike metoder og verktøy

3c	kunne gjøre rede for temperaturområder, sammenpressingstrykk, sveisevirkningsgrad og feilkilder ved sveising med varmespeil, varmesverd og varmemuffer

3d	kunne sammenføye like og ulike typer termoplast og kunne sammenføye termoplast og andre materialer ved hjelp av liming

3e	kunne foreslå arbeidsprosedyrer og velge materialer for liming av termoplast

3f	kunne gjøre rede for termoplastens sveisbarhet ved bruk av ulike metoder, og hvilken innvirkning forskjellige tilsatsstoffer i plasten har på sveisbarheten

3g	kunne mestre varmluftsveising, speilsveising og andre metoder for sveising av ulike typer termoplast og kunne stille inn, bruke og holde i orden aktuelt utstyr 

3h	kunne gjøre rede for fugevinkler, trådtrykk, trådføring, temperaturområder, sveise-virkningsgrad og vanlige feilkilder ved varmluftsveising av de vanligste typene termoplast

3i	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om virkemåten til og bruksområdene for ulike avspon-ingsmetoder. De skal kunne bearbeide termoplast ved bruk av aktuelt sponskjærende verktøy 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for maskin- og verktøytyper og skjære- og matingshastigheter for profil- og overflatefresing av ulike typer termoplast

4b	kunne velge og stille inn skjærehastigheter og kunne slipe og stille inn verktøyvinkler til optimale verdier ved boring, saging og dreiing

4c	kunne velge tabellverdier for skjære- og matingshastigheter og kunne velge skjærevinkel og type skjæremateriale ved dreiing, boring og saging 

4d	kunne spenne fast arbeidsstykke og utføre avsponende bearbeiding ved boring, saging og dreiing

4e	kunne bruke pusse- og polermetoder ved overflatebehandling av materialer etter gitte kvalitetskrav

4f	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll



2.7	Plastmekanikk


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om materialer og bruksområder for håndoppleggs-metoden. Lærlingene skal kunne bruke denne metoden til å framstille produkter i herdeplast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for de viktigste bruksområdene for håndoppleggsmetoden

1b	kunne gjøre rede for muligheter og begrensninger håndoppleggsmetoden har ved framstilling av produkter i armert herdeplast

1c	kunne klargjøre for produksjon, bl.a. kunne kontrollere råvarer og klimatiske forhold i produksjonslokalene og preparere former for produksjon

1d	kunne gjøre rede for hvilken betydning armeringstype, armeringsmengde og fiberorientering har å si for styrken i et laminat

1e	kunne beregne armeringsinnhold ut fra gitt materialforbruk og kunne beregne materialmengde ved gitt armeringsprosent

1f	kunne bygge opp et laminat etter spesifikasjon og kunne kontrollere godstykkelsen, armeringsprosenten, katalysatortilsetningen og akselleratortilsetningen

1g	kunne bygge opp en konstruksjon ved hjelp av laminat og distansematerialer

1h	kunne beregne laminattykkelse ut fra spesifikasjon, kunne planlegge utrullinger og mellom-herdinger i laminatoppbygningen og kunne beregne materialforbruket til et laminat

1i	kunne gjøre rede for de vanligste feilene ved framstilling av produkter etter håndoppleggs-metoden, hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås
1j	kunne reparere gjennomgående skader som krever oppbygging av hjelpeform

1k	kunne avforme, renskjære, pusse og kontrollere produktet


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om oppbygningen av og bruksområdene for ulike typer materialer og beleggingsmetoder. Lærlingene skal kunne utføre beleggingsarbeider med termoplast eller fiberarmert herdeplast ved bruk av ulike beleggingsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for de viktigste bruksområdene for ulike beleggingsmetoder og hvilke muligheter og begrensninger metodene har

2b	kunne gjøre rede for ulike metoder for grunnarbeid og forbehandling

2c	kunne beregne armeringsinnhold ut fra gitt materialforbruk og kunne beregne material-mengde ved gitt armeringsprosent

2d	kunne utføre grunnarbeid og forbehandling ved hjelp av ulike metoder som sliping, vasking og grunning

2e	kunne bruke tabeller for fugevinkler, trådtrykk, trådføring, temperaturområder og resultatstyrker ved varmluftsveising av de vanligste typene termoplast

2f	kunne belegge med termoplast ved å tilskjære, lime, sveise og fuge

2g	kunne beregne laminattykkelse ut fra spesifikasjon, kunne planlegge utrullinger og mellomherdinger og kunne beregne materialforbruket i et laminat

2h	kunne belegge med fiberarmert herdeplast ved hjelp av sprøyte- eller håndlaminering

2i	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om oppbygning av rørsystemer i termoplast og armert herdeplast og kunne utføre rørleggingsoppdrag i termoplast og armert herdeplast etter gjeldende standard for ulike rørkvaliteter og -typer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for bruksområdene for rørsystemer oppbygd av ulike typer materialer

3b	kunne gjøre rede for oppbygningen av og bruksområdene for ulike rørstandarder

3c	kunne forklare egenskapene til og bruksområdene for rør produsert etter ulike metoder og med ulike strukturer og laminatoppbygninger

3d	kunne betegne ulike rørdeler, deres bruksområder og funksjoner

3e	kunne utføre legging, klamring og sammenføyning av rør

3f	kunne gjøre rede for prinsippene for håndtering av rør og deler

3g	kunne forklare prosedyrene for sammenføyning av rør etter ulike metoder og oppbygninger

3h	kunne montere rørarrangement i termoplast og armert herdeplast

3i	kunne hovedprinsippene for opplagring av rør og kunne bruke tabeller over klamringsavstander

3j	kunne stille inn, bruke og holde i orden ulike typer kutte-, slipe- og sammen-stillingsverktøy til bruk ved rørskjøting av termoplast og herdeplast

3k	kunne bruke tabeller over rørdeler og sammenføyningsmetoder

3l	kunne sammenføye rør og rørdeler ved hjelp av liming av standarddel for aktuelt rørfabrikat i termoplast og herdeplast

3m	kunne sammenføye rør og rørdeler i termoplast ved hjelp av muffesveising og speilsveising av standarddeler for aktuelt rørfabrikat

3n	kunne sammenføye rør og rørdeler i termoplast ved hjelp av varmluftsveising (evt. ekstrudersveising) og kunne prefabrikere ikke-standardiserte deler etter tegning

3o	kunne sammenføye rør og rørdeler i herdeplast ved hjelp av laminatskjøt og kunne prefabrikere ikke-standarddeler etter tegning

3p	kunne rengjøre og vedlikeholde produksjonsutstyret

3q	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om aktuelle sammenføyningsmetoder for termoplast og armert herdeplast og kunne velge og bruke metoder for sammenføyning av ulike utforminger og kvaliteter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for arbeidsprosedyrer og materialvalg ved liming og mekaniske sammen-føyninger av ulike typer termoplast og armert herdeplast
4b	kunne gjøre rede for metoder og verktøy, temperaturområder, sammenpressingstrykk, sveisevirkningsgrad og spesielle forhold ved sveising med varmespeil, varmesverd og varmemuffer

4c	kunne bruke tabeller for fugevinkler, trådtrykk, trådføring, temperaturområder og sveisevirkningsgrad ved varmluftsveising av de vanligste typene termoplast

4d	kunne sammenføye like og ulike typer termoplast og herdeplast, og termoplast og herdeplast med andre materialer ved hjelp av liming

4e	kunne utføre varmluftsveising, speilsveising og eventuelt bruke andre metoder for sveising av ulike typer termoplast, og kunne stille inn, bruke og holde i orden aktuelt utstyr 

4f	kunne utføre mekaniske sammenføyninger av termoplast og herdeplast 

4g	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll


Mål 5
Lærlingene skal ha kunnskaper om varmformingsmetoder og kunne bruke bøying og bokking til varmforming av ulike typer termoplast ut fra egenskapstabeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne gjøre rede for egnet materialtype og materialets bearbeidingstemperatur

5b	kunne gjøre rede for oppvarmings- og formingsmetoder 

5c	kunne foreslå utforming og bruk av hjelpeformer ved bøying og bokking 

5d	kunne varmforme enkle konstruksjoner ved hjelp av bøying og bokking etter egenskapstabeller 

5e	kunne utføre etterarbeid på produktet og kunne foreta kvalitetskontroll



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 opplæringen i bedrift for plastfaget

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bruk av tegning
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 2:	Bedriftslære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

15%


1.2	Områder til valg


Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Herdeplast-
forming
Modul 3:	Håndopplegg
Kapittel 2.5
Mål 1.

28%*

Modul 4:	Sprøyte-			laminering
Kapittel 2.5
Mål 2.

28%*

Modul 5:	Sandwich-			konstruksjoner
Kapittel 2.5
Mål 3.

28%*

Modul 6:	Vikling
Kapittel 2.5
Mål 4.

28%*

Modul 7:	Pressing
Kapittel 2.5
Mål 5.

28%*

Modul 8:	Injeksjons-			prosesser
Kapittel 2.5
Mål 6.

28%*

Modul 9:	Plastbetong
Kapittel 2.5
Mål 7.

28%*

Modul 10:	Sammenføyning 		av herdeplastrør
Kapittel 2.5
Mål 8.

28%*
Til sammen


85%

Lærlingene skal ut fra bedriftens forhold arbeide med én av modulene 3 eller 4 og to av modulene 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. 

Teoretiske kunnskaper inngår med 
*	ca. 1/20 av hver av modulene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.




Moduler 

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Termoplast-
forming
Modul 3:	Termoforming
Kapittel 2.6
Mål 1.

28%*

Modul 4:	Sammenføyning 		av termoplastrør
Kapittel 2.6
Mål 2.

28%*

Modul 5:	Sammenføy-			ningsmetoder
Kapittel 2.6
Mål 3.

28%*

Modul 6:	Avsponende 			bearbeiding
Kapittel 2.6
Mål 4.

28%*
Til sammen


85%

Lærlingene skal arbeide med modul 3, og ut fra bedriftens forhold arbeide med to av modulene 4, 5 eller 6.

Teoretiske kunnskaper inngår med
*	ca. 1/20 av hver av modulene 3, 4, 5 og 6.



Moduler

Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Plast-
mekanikk
Modul 3:	Håndopplegg 

Kapittel 2.7
Mål 1.

21%*

Modul 4:	Belegging
Kapittel 2.7
Mål 2.

20%*

Modul 5:	Sammenføyning av rør
Kapittel 2.7
Mål 3.

17%*

Modul 6:	Sammenføy-			ningsmetoder
Kapittel 2.7
Mål 4.

17%*

Modul 7:	Termoforming
Kapittel 2.7
Mål 5.

10%*
Til sammen


85%

Teoretiske kunnskaper inngår med
*	ca. 1/20 av hver av modulene 3, 4, 5, 6 og 7.


Kapittel 2.3 Internkontroll, 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. 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.

