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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) skipsbygging.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

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, 30. april 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kystnasjonen Norge har lange tradisjoner i bygging og utrustning av fartøy. Bygging av trebåter ble på 50-tallet gradvis avløst av skipskonstruksjoner i stål. Denne utviklingen stilte andre krav til byggeprosessen og dermed omstillingskrav til en god skipsbygger.

Skipsbyggingsbedriftene langs kysten har gjennomgått store strukturforandringer. Reduksjonen i antall bedrifter har vært betydelig. Gjennom oppkjøp og sentralisering har enhetene blitt større og er hovedsaklig konsentrert i regioner (Sørvestlandet, Bergensområdet og Møre). I disse områdene er det utviklet et skipsbygger-miljø som stiller store krav til utvikling av relevant kompetanse. Faglært arbeidskraft er en helt avgjørende faktor for suksess. I tillegg er det et viktig konkurransefortrinn at fagarbeiderne kan mestre flere ferdigheter innenfor området skips-bygging. Bred kompetanse gir omstillingsmuligheter for bedriftene og utvidet trygghet og utfordringer for fagarbeideren.

Plate- og sveisearbeid, industrirørlegging, industrimekanikk og maskinarbeid er de største fagområdene innen skipsbygging. Fagarbeideren skal ha innsikt i alle fagområdene, men en inngående kunnskap om ett eller flere av fagområdene. Dette gir en bred kompetanse, men også muligheter for lokal tilpasning i takt med endringer i samfunns- og næringsliv. Opplæringen blir således et faglig profesjonelt ansvar mellom skole og bedrift.

Fagarbeideren skal kunne utføre arbeidet i henhold til interne og eksterne krav til helse, miljø og sikkerhet. Videre må fagarbeideren kunne kvalitetskontrollere eget arbeid, kunne arbeide selv-stendig, men også vise evne og vilje til å samarbeide på tvers av faggrenser.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I skipsbygging må søkeren normalt ha bestått grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I skipsbygging er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I skipsbygging består av studieretningsfag, allmenne fag og fag til valg. 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 videregående 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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

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


For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, 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, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

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

	kunne ta vare på og utnytte ressurser økonomisk

	kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø i utførelsen av arbeidet

	kjenne de krav som stilles til kvalitet i skipsbyggingsindustrien

	kunne holde orden under arbeidet

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne samarbeide og vise respekt for andre uansett bakgrunn

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

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder faget

	kjenne til og kunne følge fagets etiske normer i arbeidet

	kunne yte god service overfor oppdragsgiver og kunder

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

	kjenne fagområdets historie, tradisjoner og egenart

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






2.2	Tilvirkning og sammenstilling


Mål 1
Elevene skal kunne betjene maskiner og utstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy, sveiseutstyr og måleverktøy

1b	kunne bruke håndverktøy og maskinelementer i henhold til lover og forskrifter om miljø- og personvern

1c	kunne stille inn og bruke plate- og profilsakser, boremaskiner, rør- og profilbøyeapparater, platevalser, slipemaskiner, knekkemaskiner og ulike typer sveisemaskiner i henhold til krav om kvalitet og sikkerhet

1d	kunne ivareta sikkerhetsmessige krav til rett bruk av løfteutstyr og til signalgivning


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om kvalitetssikring og kunne etterleve de krav som bedriften og kunden stiller til kvalitet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for begrepet kvalitet og kvalitetssikring

2b	ha kjennskap til bedriftens valg av kvalitetsnivå

2c	kunne gi eksempler på kontrollmetoder som brukes ved måling, prøving og undersøkelse av produkter eller tjenester

2d	kunne stille krav til eget arbeid og kunne vurdere om kvalitetskravene er tilfredsstilt

2e	kunne kontrollere arbeidet etter gitte kvalitetskrav

2f	kunne sikre fastsatt kvalitet på produktet ved å iverksette aktuelle tiltak




Mål 3
Elevene skal kunne bygge konstruksjoner ut fra detalj- og sammenstillingstegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne lage, forme og montere detaljer av plater, profiler og rør til ulike konstruksjoner
3b	kunne beregne kappmål og sann lengde for detaljer av plater, rør og profiler

3c	kunne kontrollere om utført arbeid er i samsvar med mål og toleranser gitt på tegning



2.3	Sveise- og skjærearbeid


Mål 1
Elevene skal kunne lage fuger ved hjelp av aktuelle skjæremetoder. De skal kunne velge riktig sveisemetode og kunne lodde detaljer av plater og rør. De skal kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne tildanne sveisefuger på rør, plater og profiler

1b	kunne gjøre rede for og kunne etterleve helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser under arbeidet 

1c	kunne bruke personlig verneutstyr og verneutstyr på maskiner

1d	kunne forebygge branntilløp og kunne bruke brannslokkingsutstyr

1e	kunne koble opp og betjene utstyr for gassveising

1f	kunne vurdere sveisemetoder og tilsatsmaterialer ut fra grunnmaterialenes sammensetning

1g	kunne gjøre rede for ulike metallers skjærbarhet og kunne velge riktig skjæremetode

1h	kunne skjære materialer ved hjelp av oksygen- og plasmabrenner

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

1j	kunne programmere og betjene datastyrt skjæremaskin




Mål 2
Elevene skal sveise manuelt og kunne kontrollere og utføre arbeidet i samsvar med gitte krav

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre manuell lysbuesveising med dekkede elektroder

2b	kunne utføre manuell dekkgass-sveising

2c	kunne velge sveiseparametere, elektroder og metode etter materialbeskrivelse

2d	kunne sveise sammen konstruksjoner i forskjellige sveisestillinger

2e	kunne bruke personlig verneutstyr og verneutstyr på maskiner

2f	kunne velge arbeidsmetoder og utstyr ut fra tegninger, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer 

2g	kunne ta nødvendige forholdsregler ved arbeid på installasjoner med giftige og brannfarlige væsker og gasser

2h	kunne vedlikeholde og betjene utstyr for buesveising, dekkede elektroder og kullbuemeisling

2i	kunne sette opp en begrunnet plan for sveiserekkefølge

2j	kunne utføre sveisearbeidet etter prosedyreskjemaer og spesifikasjoner 

2k	kunne velge tilsatsmateriale og dekkgass for TIG, MIG og MAG og rørtrådsveising ut fra grunnmaterialet

2l	kunne gjøre rede for destruktive og ikke destruktive kontrollmetoder

2m	kjenne til hvordan ulike materialer og konstruksjoner reagerer ved varmepåvirkning, og hvilke konsekvenser dette kan ha på konstruksjonene

2n	kunne oppbevare og behandle elektroder på riktig måte

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

2p	kunne vurdere hvordan eventuelle skjevheter skal rettes opp mekanisk og termisk

2q	kunne vurdere eget arbeid i henhold til arbeidsbeskrivelser, produksjonsprosedyrer, tegninger og standarder



2.4	Tegning og skipslære


Mål 1
Elevene skal kunne tegne og målsette detaljer og konstruksjoner og kunne lese detalj- og sammenstillingstegninger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne tegne og målsette detaljer og konstruksjoner av plater, rør og profiler ved hjelp av manuelle tegnemetoder og ut fra kataloger

1b	kunne tegne detaljer og sammenstillingstegninger og kunne forklare bruk av symboler på maskintegninger

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

1d	kunne skissere og lese enkle isometriske tegninger av røropplegg

1e	kjenne til nødvendige a-mål for kilsveiser

1f	kunne gjøre rede for oppbygningen av et skipsskrog

1g	kjenne og kunne bruke navnet på ulike skrogdeler



2.5	Maskinering


Mål 1 
Elevene skal kunne betjene manuelle boremaskiner, slipemaskiner, dreiebenker, universalfresemaskiner og kunne velge riktig oppspenningsmetode, skjæreverktøy og skjæredata. De skal kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet under arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne spenne opp arbeidsstykket i fresebord, rundmatingsbord, parallellklosser, vinkel-skive, maskinskrustikke, delehode, i chuck med harde og bløte bakker, i bakkskive, i planskive, mellom senterspiss og med medbringer, på dor og i klemhylsechuck

1b	kunne bruke skjæreverktøy som f.eks. endeplanfreser, pinnefreser, modulfreser, radiusfreser, svalehalefreser, T-sporfreser, utboringshode, spiralbor og stikker

1c	kunne dreie koniske partier etter aktuelle metoder

1d	kunne utføre utvendig og innvendig gjengeskjæring i dreiebenk

1e	kunne merke opp for boring og kunne bore hull med toleransesatte senteravstander etter tegning

1f	kunne beregne mål på akslinger og lagerhus etter standarder for lagerpasninger

1g	kunne utføre eksenterdreiing

1h	kunne utføre daglig vedlikehold av maskinene og verktøyet

1i	kunne beskytte seg selv og andre mot metallsprut og avgasser under arbeidet

1j	kunne bruke og oppbevare kjølevæsker i henhold til aktuelle forskrifter

1k	kunne håndtere og avbalansere slipeskiver

1l	kunne gjøre rede for slipemaskinenes bruksområder og kunne bruke og vedlikeholde maskinene



2.6	Maskinarbeid


2.6.1	Sponfraskillende bearbeiding

Mål 1
Elevene skal kunne planlegge arbeidet, bearbeide arbeidsstykker i verktøymaskiner og kunne programmere maskiner med numerisk styring i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne lese inn maskineringsprogram

1b	kunne plassere verktøy i verktøymaskinen

1c	kunne gjøre rede for og kunne utføre manuell programmering og maskinering av maskindeler

1d	kunne gjøre rede for den mekaniske oppbygningen av numerisk styrte verktøymaskiner 

1e	kunne bruke datamaskinens programmeringsverktøy og planleggingsprogram ved bearbeiding av arbeidsstykker i verktøymaskiner

1f	kunne overføre program fra datamaskinen til verktøymaskin og omvendt

1g	kunne gjøre rede for automatisk programmering av enkle konturer

1h	kunne gjøre rede for kontrollanordninger for utkast av artikkel og kontroll av frammating av materialer


2.6.2	Tilvirkningsteknikk og materialteknologi

Mål 1
Elevene skal kunne bruke aktuelle typer måleverktøy og maskinelementer og kunne framstille produkter etter gitte spesifikasjoner. De skal ha kunnskaper om materialene som brukes ved framstillingen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge riktige maskinelementer ut fra produkttegning

1b	kunne bestemme kilestørrelse og spor til akslinger, gjengeriller, tannhjul, sikringer, kilremmer og kilremskiver, metriske og tommegjenger, underlagsskiver og koniske pinner ut fra tabeller

1c	kunne gjøre rede for bruksområder for og kunne bruke måleverktøy som skyvelær, måleklokker/indikatorer, dybdelære, utvendige og innvendige mikrometre, måletolker, linjer, planskiver, V-kloss og indikerende måleverktøy og passbiter

1d	kunne justere, kalibrere og vedlikeholde måleutstyr

1e	kunne velge riktig materiale og kunne ta hensyn til økonomiske, miljø- og helsemessige konsekvenser

1f	kunne framstille maskindeler etter tegning, kunne velge standard materialer og/eller elementer etter tabeller

1g	kunne lese og tolke de vanligste standarder for stål og metaller

1h	kunne gjøre rede for forskjellen på legert og ulegert stål og lettmetall, og deres bruks-områder og kvaliteter

1i	kunne gjøre rede for bruken av jernkarbondiagrammet

1j	ha kunnskaper om plastmaterialer, deres egenskaper og bruksområder

1k	kjenne de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved bruk av plastmaterialer





Mål 2
Elevene skal kunne varmebehandle maskindeler. De skal kunne forebygge skader på personer og miljø under arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for og foreta oppvarming, herding, anløping, settherding og seigherding etter forskriftene og kunne velge holdetid og temperatur

2b	kunne velge og bruke kjølemidler og kunne avbryte nedkjøling til rett tid

2c	kunne gjøre rede for faremomenter som kan oppstå ved høye temperaturer og ved bruk av kjølemiddel

2d	kunne etterleve kravene i brannforskriftene og kunne ivareta krav til ventilasjon

2e	kunne bruke personlig verneutstyr i arbeidet



2.7	Plate-, sveise- og rørarbeid 


Mål 1
Elevene skal kunne bygge og kunne rette opp skjevheter i mindre konstruksjoner. De skal betjene maskiner og utstyr som brukes i platearbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge fugetype i forhold til arbeidsstykket

1b	kunne bygge mindre konstruksjoner som fundamenter og utrustningsdetaljer ut fra arbeidstegninger

1c	kunne utføre bøying av spant, bjelker og hudplater

1d	kunne rette opp skjevheter i ferdig sveisede konstruksjoner mekanisk og termisk

1e	kunne bruke og utføre daglig og periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr







Mål 2
Elevene skal kunne utføre og kontrollere sveisearbeidet i henhold til gitte krav. De skal ha kunnskaper om materialer som brukes i sveisearbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne vurdere planer for sveiserekkefølge til ulike konstruksjoner

2b	kunne velge riktig sveisemetode og tilsatsmateriell ut fra materialtype og konstruksjon

2c	kunne utføre sveiseoperasjoner med krus (backing)

2d	kunne kontrollere eget arbeid visuelt

2e	kunne bruke og utføre daglig og periodisk vedlikehold på maskiner og utstyr som brukes i sveisearbeidet

2f	kunne kontrollere og reparere sveiseutstyr på en måte som ivaretar verne- og sikkerhetskrav

2g	kjenne til styringssystemer for sveiseroboter

2h	kjenne til prinsippet for mekaniske produksjonslinjer

2i	kunne gjøre rede for forskjellen på legert og ulegert stål, deres bruksområder og kvaliteter

2j	kjenne til og kunne gjøre rede for forskjellige rørtrådtyper


Mål 3
Elevene skal kunne velge og bearbeide materialer ut fra aktuelle standarder og kunne bygge en rørkonstruksjon etter tegninger med ulike dimensjoner av rør, rørdeler og armatur

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne tegne og kunne folde ut rørbend, koniske overganger og overganger fra rund til firkantør

3b	kunne lese og forstå aktuelle standarder for stål og metaller og kunne velge stål og metaller ut fra aktuelle standarder

3c	kunne gjøre rede for bruksområder for ulike typer rør, armatur og utstyr

3d	kunne bearbeide, tilvirke og sammenstille rør innenfor sanitær-, industri-, varme- og kjøleanlegg

3e	kunne klamre rør og kunne lage opphengsanordninger for aktuelle konstruksjoner 

3f	kunne trykkteste rør og tanker etter gjeldende normer



2.8	Industrimekanikk


2.8.1	Monterings- og reparasjonsteknikk

Mål 1
Elevene skal kunne montere og demontere maskindeler og maskinelementer. De skal kunne planlegge arbeidet og ta hensyn til sikkerhets- og miljøforskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til bruksområdene for ulike typer bolter og skruer og kunne vurdere tiltrekningsmoment ved ulike skrueforbindelser

1b	kunne velge og bruke ulike typer tetningsmetoder for akslinger og plane flater

1c	kunne demontere og montere utstyr, maskiner og apparater ut fra merking og krav til orden og renslighet

1d	kunne velge ulike typer reimer, kunne beregne skivediameter med hensyn til hastighet og kunne justere reimer

1e	kunne montere tannhjulsvekslinger og kunne beregne omdreiningstall for tannhjul og girkasser

1f	kjenne til utbalansering av roterende legemer 

1g	kunne montere og rette opp maskiner og utstyr med aksler, pumper og elektriske motorer

1h	kunne gjøre rede for og bruke de mest vanlige låsemetoder

1i	kunne montere maskindeler med koblinger og lager og kunne varme opp og nedkjøle koblinger og lager

1j	kjenne til bruksområdene for ulike typer koblinger for kraftoverføringer

1k	kjenne bruksområdene for ulike smøremidler og tilsetningsstoffer




2.8.2	Industrielektronikk

Mål 1
Elevene skal kunne bruke aktuelle komponenter innen analogteknikk, digitalteknikk og PLS og kunne beherske aktuelle feilsøkingsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke aktive og passive komponenter innen analogteknikk

1b	kunne gjøre enkle beregninger i digitalteknikk

1c	kunne gjøre rede for kompontene til en PLS og kunne bruke tilordningslister, innganger og utganger og kunne forklare viktigheten av systematisk og oversiktlig programmering

1d	kunne programmere og feilsøke på en enkel simuleringsmodell


2.8.3	Elektriske industrielle anlegg

Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for industrianleggenes bruksområder og kunne løse enkle tekniske problemer. De må gjøre rede for elektrisk installasjon og dokumentasjon på industrianlegg. Elevene skal kunne utføre arbeidsoppgaver etter gjeldende forskrifter og normer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for og anvende aktuelle motortyper

1b	kunne gjøre rede for og anvende aktuelle vern og sikringer i motoranlegg og installasjoner

1c	kunne gjøre rede for og anvende ulike startmetoder og startapparater for motoranlegg

1d	kunne gjøre rede for og anvende aktuelle hastighetsreguleringsmetoder

1e	kunne gjøre rede for og utføre aktuelle beregninger fra merkeskilt på aktuelle motorer

1f	kunne gjøre rede for og anvende kabler, sikringer og vern i automatiseringsanlegg

1g	kunne foreta skjøting og endeavslutning og tilkobling av aktuelle kabler og ledninger med utstyr og komponenter

1h	kunne utføre vedlikehold og enkle reparasjoner av aktuelle elektriske motorer

1i	kunne gjøre rede for og anvende aktuelle brytere og givere som benyttes i industrien

1j	kunne utføre oppkoblinger og feilsøking på relevane elektriske styringer med tilhørende hoved- og styrestrømsskjemaer

1k	kunne gjøre rede for og anvende skjemateknikk, merking, symbolikk og dokumentasjon etter gjeldende standarder og normer med tilhørende løpende revideringer

1l	kunne gjøre rede for og utføre arbeidet etter aktuelle forskrifter

1m	kunne lage skjemategninger ved bruk av tilgjengelig datateknologi

1n	kunne utføre arbeidet i samarbeide med andre

1o	kunne gjøre rede for gjeldende normer og forskrifter som regulerer arbeid med elektriske industrielle anlegg






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 undervisningspraksis
	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.

Dersom det er mulig bør noe av opplæringen legges til bedrift. 





 
Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I skipsbygging

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



Studieretningsfag


Tilvirkning og sammenstilling
300
8
Sveise- og skjærearbeid
187
5
Tegning og skipslære
112
3
Maskinering
75
2



Fag til valg:


Maskinarbeid*
335
9
Plate-, sveise- og rørarbeid*
335
9
Industrimekanikk*
335
9



Til sammen
1309
35

*	Elevene gis opplæring i ett av fagene til valg. Elever som får opplæring i maskinarbeid, må tegne lærekontrakt i maskinarbeiderfaget. Elever som får opplæring i plate-, sveise- og rørarbeid, må tegne lærekontrakt i platearbeiderfaget, sveisefaget eller industrirørleggerfaget. Elever som får opplæring i industrimekanikk, må tegne lærekontrakt i industrimekanikerfaget.

1.2	Moduler i videregående kurs I skipsbygging

1.2.1	Felles moduler i videregående kurs I skipsbygging

Fag
Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Tilvirkning og sammenstilling*
Modul 1:	Mål 1.
150
4

Modul 2:	Mål 2 og 3.
150
4
Sveise- og skjærearbeid*
Modul 3:	Mål 1.
75
2

Modul 4:	Mål 2.
112
3
Tegning og skipslære*
Modul 5:	Mål 1.
112
3
Maskinering
Modul 6:	Mål 1.
75
2
*	Disse modulene er felles for alle og danner grunnlag for valg.

1.2.2	Moduler til valg

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Maskinarbeid



Sponfraskillende bearbeiding
Modul 7a
Kapittel 2.6.1:	Mål 1.

223

6
Tilvirkningsteknikk 
og materialteknologi
Modul 7b
Kapittel 2.6.2	Mål 1 og 2.

112

3
Plate-, sveise- og rørarbeid
Modul 8a
Kapittel 2.7:	Mål 1.

112

3

Modul 8b
Kapittel 2.7:	Mål 2.
112
3

Modul 8c
Kapittel 2.7:	Mål 3.
112
3
Industrimekanikk



Monterings- og reparasjonsteknikk
Modul 9a
Kapittel 2.8.1:	Mål 1.

75

2
Industrielektronikk
Modul 9b
Kapittel 2.8.2:	Mål 1.

75

2
Elektriske industrielle anlegg
Modul 9c
Kapittel 2.8.3:	Mål 1.

187

5




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 skipsbygging



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 skipsbygging:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i tilvirkning og sammenstilling, sveise- og skjærearbeid, tegning og skipslære og maskinering og det faget de har fått opplæring i, dvs. enten maskinarbeid, plate-, sveise- og rørarbeid eller industrimekanikk.
	Eksamensoppgaver utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 
	Elever som har fått opplæring i industrimekanikk må i tillegg ta eksamen i elektriske industrielle anlegg (kapittel 2.8.3).
	Eksamen utarbeides sentralt med lokal sensur.

Allmenne fag:		Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:		I studieretningsfag: skriftlig.
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.

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

