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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

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

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) 
plate- og sveisefag.


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. 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, 7. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Plate- og sveisefagene er relativt gamle fag som er i stor utvikling når det gjelder materialer og prosesser. I hovedsak består arbeidsoppgavene i å forme detaljer som plater, rør og profiler, og sveise disse sammen til større komponenter eller konstruksjoner som f.eks. skip, broer og bygg. Detaljene framstilles etter tegninger og arbeidsbeskrivelser ved hjelp av håndverktøy, håndmaskiner og ulike sveisemetoder. I konstruksjon og produksjon av detaljer brukes maskiner og roboter. Det stilles store krav til faglige kunnskaper og ferdigheter, og fagene er regulert av flere sertifikater. Spesielt gjelder dette for produksjon av konstruksjoner i olje-sektoren. Konstruksjonene blir kontrollert ved hjelp av ulike kontrollmetoder og midler som røntgen, ultralyd, magnetpulver og virvelstrømmer.

De som utfører slike kontroller kalles NDT-operatører, og må ha gode kunnskaper innen plate- og sveisefagene. Kontrollen foregår der materialer og konstruksjoner blir framstilt og på utstyr som er i drift. (NDT er en forkortelse av den engelske betegnelsen "Non Destructive Testing" og som på norsk betyr "ikke ødeleggende materialprøving"). NDT-operatørene har sertifikater som er inndelt i flere kompetanseområder. For å nå det høyeste kompetansenivået kreves lang yrkespraksis.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I plate- og sveisefag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrifter om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I plate- og sveisefag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I plate- og sveisefag består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).





1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter krav og arbeidstegninger

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på verktøy, maskiner og reskaper

	kunne ta vare på og utnytte ressurser økonomisk

	kunne holde orden i arbeidet

	kjenne til og og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

	kjenne fagområdets historie, tradisjoner og egenart

	kunne delta i debatt om fagområdets plass i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt

	kunne samarbeide og vise respekt for andre uansett bakgrunn

	kunne ta ansvar for egen læring og kunne bruke sine kreative evner i faget

	kjenne til og vise positive holdninger til fagets etiske normer

	kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i utførelsen av arbeidet

	ha kunnskaper og holdninger som gjøre dem i stand til å handle med hensyn til natur, miljø og økologi

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig



2.2	Tilvirkning og sammenstilling


Mål 1
Elevene skal kunne betjene maskiner, utstyr og håndverktøy i henhold til lover og forskrifter for miljø- og personvern. De skal kunne lage, forme og montere detaljer av plater, profiler og rør til ulike konstruksjoner, og kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere eget arbeid etter gitte kvalitetskrav

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utarbeide enkle arbeidsbeskrivelser

1b	kunne innstille og bruke maskiner og utstyr som plate- og profilsakser, boremaskiner, rør- 	og profilbøyeapparater, platevalser, slipemaskiner, knekkemaskiner og ulike typer sveise-	maskiner i henhold til krav om kvalitet og sikkerhet

1c	tildanne sveisefuger på rør, plater og profiler

1d	kunne beregne kappmål og sann lengde for detaljer av plater, rør og profiler

1e	kunne kontrollere arbeidet etter gitte krav


Mål 2
Elevene skal kunne bygge konstruksjoner ut fra detalj- og sammenstillingstegninger og kunne rette opp skjevheter i ferdig sveisede konstruksjoner, mekanisk eller termisk. 
De skal kunne sette opp og begrunne en plan for sveiserekkefølge

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bygge konstruksjoner av plater, profiler og rør

2b	kunne rette opp eventuelle skjevheter

2c	kunne kontrollere om utført arbeid er i samsvar med mål og toleranser gitt på tegning

2d	kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy, sveiseutstyr og måleverktøy

2e	kunne montere enkle hydrauliske og pneumatiske anlegg



Mål 3
Eleven skal kunne bygge en rørkonstruksjon etter tegninger med ulike typer og dimensjoner av rør og rørarmatur

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne sammenstille ulike typer og dimensjoner av rør og rørarmatur

3b	kunne skjøte sanitærrør og montere anlegg for tilførsel av vann

3c	kunne gjøre rede for bruksområder for ulike typer rør

3d	kunne utføre trykktesting av rør og tanker etter gjeldende normer

3e	kunne betjene rørbøyemaskiner og gjengeapparater for rør opp til Ø 75 mm



2.3	Sveisearbeid


Mål 1
Elevene skal kunne lage fuger ved hjelp av aktuelle skjæremetoder. De skal kunne vurdere og velge riktig sveisemetode, lodde detaljer av plater og rør og ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser som gjelder området. 

1b	kunne bruke personlig verneutstyr, verneutstyr på maskiner, brannslukkingsutstyr og 	kunne verne ytre og indre miljø

1c	kunne koble opp og betjene utstyr for gassveising og - skjæring 

1d	kunne vurdere sveisemetoder og tilsatsmaterialer ut fra grunnmaterialenes sammensetning

1e	kunne gjøre rede for ulike metallers skjærbarhet

1f	kunne skjære stålmaterialer ved hjelp av skjærebrenner

1g	kunne utføre bløt- og hardloddinger på stål og metaller 

1h	kunne programmere og betjene datastyrt skjæremaskin


Mål 2
Elevene skal kunne utføre manuell lysbuesveising med dekkete elektroder. De skal kunne velge sveiseparametere og elektroder etter materialbeskrivelse og kunne sveise sammen konstruksjoner i forskjellige sveisestillinger. De skal kunne kontrollere at eget arbeid er i samsvar med arbeidsbeskrivelser, produksjonsprosedyrer, tegninger, standarder og at arbeidet utføres med hensyn til helse, miljø og sikkerhet
 
Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser som gjelder området

2b	ha kunnskaper om vern av ytre og indre miljø

2c	kunne bruke personlig verneutstyr og verneutstyr på maskiner, og ta nødvendige forholds-	regler ved arbeid på installasjoner med giftige/brannfarlige væsker

2d	kunne koble sammen, vedlikeholde og betjene utstyr for forskjellige buesveisemetoder
	med dekkete elektroder og metoder for kullbuemeisling

2e	kunne utføre sveisearbeidet etter prosedyreskjemaer og spesifikasjoner

2f	kunne vurdere eget arbeid

2g	kunne gjøre rede for NDT-kontrollmetoder som røntgen, ultralyd, mangnetpulver og 	penetrant og kunne tolke resultater

2h	kunne gjøre rede for hvordan ulike materialer og konstruksjoner reagerer ved varme-	påvirkning og hvilke resultater dette kan ha på konstruksjonene

2i	kunne gjøre rede for riktig oppbevaring og behandling av elektroder

2j	kunne gjøre rede for de vanligste former for sveisefeil og hvordan disse oppstår

2k	kunne velge arbeidsmetoder og utstyr for sitt arbeid ut fra tegninger, arbeidsbeskrivelser 	og prosedyrer 

2l	kunne sette opp og begrunne en plan for sveiserekkefølge

2m	kunne vedlikeholde sveiseutstyr slik at verne- og sikkerhetskrav ivaretas



Mål 3
Elevene skal kunne utføre dekkgassveising. De skal kunne velge sveiseparametere ut fra materialer og metode, og kunne sveise sammen konstruksjoner i forskjellige sveise-stillinger. De skal kunne kontrollere om utført arbeid er i samsvar med tegninger, prose-dyrekrav og at arbeidet utføres med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	redegjøre for helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser som gjelder området

3b	ved sin atferd kunne vise at de respekterer vern av ytre og indre miljø

3c	kunne bruke personlig verneutstyr og verneutstyr på maskiner, og ta nødvendige forholds-	regler ved arbeid på installasjoner med giftige/brannfarlige væsker

3d	kunne utføre sveising i forskjellige sveisestillinger på ulike materialer

3e	velge tilsatsmateriale og dekkgass for TIG, MIG og MAG og rørtrådsveising ut fra 	grunnmaterialet

3f	kunne utføre sveiseoperasjonene etter sveiseprosedyrer og spesifikasjoner

3g	kunne vurdere eget arbeid

3h	kunne gjøre rede for hvordan ulike materialer reagerer på varmepåvirkning

3i	kunne velge utstyr og metode ut fra tegninger, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer  

3j	kunne sette opp og begrunne en plan for sveiserekkefølge

3k	kunne bruke maskiner for punktsveising

3l	kunne kontrollere og reparere sveiseutstyr slik at verne- og sikkerhetskrav ivaretas


2.4	Tegning


Mål 1
Elevene skal kunne tegne og målsette detaljer og konstruksjoner, kunne lese detalj- og sammenstillingstegninger og kunne gjøre rede for ulike tegnetekniske symboler på plater, rør og konstruksjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne tegne og målsette detaljer og konstruksjoner av plater, rør og profiler ved hjelp av
	manuelle tegnemetoder etter aktuelle standarder

1b	kunne gjøre rede for og bruke aktuelle symboler og tegn

1c	på tegning kunne utføre utfolding av rørbend, koniske overganger og overganger fra rund 	til firkantrør

1d	kunne bestemme det nøytrale sjikt for plater og profiler ut fra tabell

1e	kunne skissere og lese enkle isometriske tegninger av røropplegg

1f	kunne beregne nødvendig A-mål for kilsveiser

1g	kunne lese og tolke tegninger for pneumatiske, hydrauliske og sanitære installasjoner



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

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

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

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


1.1	Fag og timefordeling i videregående kurs I plate- og sveisefag

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



Studieretningsfag
   

Tilvirking og sammenstilling
448
12
Sveisearbeid
 374
10
Tegning             
 112
3



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I plate- og sveisefag

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Tilvirking og sammenstilling
Modul 1: Mål 1.
150
4

Modul 2: Mål 2.
185
5

Modul 3: Mål 3.
112
3
Sveisearbeid
Modul 4: Mål 1.
75
2

Modul 5: Mål 2.
150
4

Modul 6: Mål 3.
150
4
Tegning
Modul 7: Mål 1.
112
3


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*




*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I plate- og sveisefag.


Standpunktkarakterer

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


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

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

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

3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

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


B. 	Eksamen på videregående kurs I plate- og sveisefag:

	Studieretningsfag:		Elevene skal opp til en tverrfaglig prøve i studieretningsfagene.
			Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
    
	Allmenne fag:		Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
			allmenne fag.
	
	Eksamensform:		I studieretningsfag: skriftlig.
			I de felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



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

