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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 spon- og fiberplateproduksjonsfaget.


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, 4. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I produksjon av spon- og fiberplater brukes løv- og bartrevirke som råstoff. Bakhon, kutter- og sagspon fra sagbruksindustrien og hogstavfall i form av topp, tynningsvirke og heltreflis, eller såkalt grønn flis, er viktige råstoff. Utsortert kvistmasse fra cellulose- og slipmasseproduksjon benyttes en del i fiberplateproduksjon. Avismakulatur er også et råstoff som benyttes, men mest som overflatebelegg for trefiberplater. Med stadig strengere krav til kildesortering og gjenbruk, synes det som om brukt treemballasje og rivningsmaterialer fra trehus kan bli et viktig råstoff i framtiden.

Det finnes to hovedtyper av trefiberplater; porøse og pressede plater. En trefiberplate er et rent treprodukt som framstilles i en våtprosess ved at vedens fibre frilegges ved høy tempratur uten bruk av kjemikalier. Deretter formes fibermassen til våte ark og presses sammen til plater med varierende volumvekt. Limstoffer tilsettes vanligvis ikke. Kombinasjonen fuktighet, trykk og varme og fibrenes sammenbindingsevne gir platene tilfredsstillende styrke- og fasthetsegenskaper. Trefiberplatene inneholder således alle treets bestanddeler og praktisk talt bare disse. De avgir ikke sjenerende lukt og inneholder ikke allergifremkallende stoffer.

Sponplater produseres ved en tørrprosess der trevirket bearbeides mekanisk ved at det kuttes opp til sponflak og blandes med kutterspon, sagspon og til slutt tilsettes lim. Videre formes dette til ark og presses sammen til plater. Trevirkets særegne struktur og egenskaper beholdes stort sett uforandret.

Norge fikk sin første fiberplatefabrikk i 1933 og sponplateproduksjonen startet her i landet i 1957. Det er i 1996 tre fiberplatefabrikker og fem sponplatefabrikker med til sammen 700 ansatte i Norge. Fabrikkene ligger spredt over det meste av landet. Begge industrigrenene har trevirke som råstoff og produserer plater som benyttes i bygg-, møbel- og innredningsindustrien. I dag produseres det til sammen ca 80.000 tonn trefiberplater og ca 450.000 m3 sponplater her i landet. Av dette blir ca. 45% eksportert til andre land.

Spon- og fiberplatefaget er inndelt i følgende områder:
		- Sponplateproduksjon
		- Fiberplateproduksjon

Arbeidsoppgavene til en fagoperatør i spon- og fiberplateproduksjon er primært å kontrollere og overvåke produksjonsprosessen ved framstilling av spon- og fiberplater.

Spon og fiberplatefaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. april 1990. 





1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i spon- og fiberplateproduksjonsfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I mekaniske prosessfag 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 spon- og fiberplateproduksjonsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i spon- og fiberplateprodusjonsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	fagoperatør spon- og fiberplateproduksjon.
Fagbetegnelse: 	spon- og fiberplateproduksjonsfaget.

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 enkeltte fag kan reduseres.
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for spon- og
	fiberplateproduksjonsfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner 

	kunne velge materialer, 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 bruke verneutstyr

	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 og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig 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 faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	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	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke personlig verneutstyr

1b	kunne bruke sikkerhetsutstyr etter gjeldende forskrifter for maskiner og verktøy 

1c	kunne velge riktig løfteredskap ut fra tabeller

1d	kunne kontrollere løfteutstyr etter gjeldende forskrifter

1e	kunne utføre stropping og anhuking og kunne gi korrekte signaler til kranfører

1f	kjenne bedriftens branninstruks og kunne slokke brann

1g	kjenne bedriftens system for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet og kunne følge dette i arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne arbeide på en måte som tar hensyn til miljøet, både internt og eksternt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2b	kunne behandle kjemiske stoffer som brukes i produksjonen

2c	kunne håndtere og oppbevare avfall etter gjeldende forskrifter
2d	kunne bruke stoffkartotek og kjenne reglene for behandling av bedriftens spesialavfall

2e	kunne ivareta et godt arbeidsmiljø ved å utføre daglig og periodisk vedlikehold på maskiner og utstyr

2f	kunne delta aktivt i vernearbeid og kunne avgi rapport ved uhell, skader og andre avvik

2g	kunne følge rutinene for internkontroll 



2.3	Formatering og laboratorietesting


Mål 1
Lærlingene skal kunne formatere spon- og fiberplater med aktuelle maskiner og kunne utføre tester i laboratoriet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke pussemaskin, fresemaskin og sag til formatering av plater, og kjenne til hvordan maskinene virker

1b	kunne stille inn riktig lengde, bredde, tykkelse og vinkel på maskinene etter gitte toleranser

1c	kunne kontrollere tykkelse og overflatekvalitet på platene etter gitte toleranser

1d	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr

1e	kunne utføre enkle produkttester i laboratoriet

1f	kjenne bruksområdene for ulike platetyper

1g	kunne bedømme kvaliteten på og kunne klassifisere plater etter gitte kriterier











2.4	Videreforedling


Mål 1
Lærlingene skal kunne viderebehandle spon- og fiberplater ved hjelp av aktuelle maskiner og aktuelt utstyr 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan pusse- og profilanlegget virker og kunne bruke anlegget

1b	kunne stille om maskiner til ulike platetykkelser, -profiler og -format og kunne fylle ut kontrollseddel for disse

1c	kunne kontrollere platetykkelse, -profil og overflatekvalitet etter gitte toleransegrenser

1d	kjenne til ulike sparkeltyper og kjenne til hvordan sparkelmaskin virker

1e	ha kjennskap til ulike malingstyper

1f	kjenne til ulike påføringsmetoder som brukes ved valsing og sprøyting av maling 

1g	kunne bedømme platekvaliteten ved sortering og kunne rapportere om eventuelle avvik

1h	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av videreforedlingsanlegget

1i	kunne betjene anlegg for pakking og embalering av plater



2.5	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 enkelt måte hvordan bedriften er organisert

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

1d	kjenne bedriftens system for kvalitetssikring

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta disse i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

1i	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 telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.



2.6	Sponframstilling


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ulike spontyper med aktuelle maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne oppbygningen av og egenskapene til trevirket

1b	kjenne lagringstidene til og bruksområdene for ulike spontyper og rundvirket
1c	kunne bruke aktuelle maskiner for sponframstilling

1d	kunne slipe og justere verktøy som brukes ved sponframstilling

1e	kunne vurdere kvaliteten av sponen og kunne foreta nødvendig justeringer

1f	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr som brukes ved sponframstilling

1g	kunne utføre målinger og kontroll i produksjonsprosessen



2.7	Tørking og sikting av spon


Mål 1
Lærlingene skal kunne tørke og sikte spon med aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne prinsippene for tørking og sortering av spon 

1b	kunne bruke tørke- og sikteanlegget på riktig måte

1c	kjenne til transport av spon fra matere gjennom tørke- og sikteanlegg fram til tørrsponbunker

1d	kunne blande ulike flistyper etter gitte resepter

1e	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av tørke- og sikteanlegget

1f	kunne ta fuktighetsprøver før og etter tørking

1g	kjenne toleransegrenser for temperatur og kapasitet på tørka og kunne stille inn temperatur og mating på tørkeanlegget 

1h	kunne følge brann- og sikkerhetsrutiner ved tørking









2.8	Beliming og forming


Mål 1
Lærlingene skal kunne belime spon og forme sponplater med aktuelt utstyr 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan belimingsmaskiner og formstasjoner virker og kunne betjene disse

1b	kjenne til ulike limtyper som brukes i forskjellige platekvaliteter

1c	kunne blande ulike komponenter i lim etter resept

1d	kunne beregne forbruk av spon og lim og kunne holde forbruket innenfor gitte toleranser

1e	kunne ta fuktighetsprøver, densitetsprøver og geltider og kunne utføre nødvendige korrigeringer

1f	kunne foreta omstillinger ved endringer av platetype, -tykkelse og -format

1g	kunne overvåke prosessen visuelt

1h	kunne tømme og fylle anlegget ved start og stopp

1i	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold på belimingsmaskiner, formstasjoner og utstyr



2.9	Pressing


Mål 1
Lærlingene skal kunne presse plater med aktuelt utstyr i henhold til gitte kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hva som skjer når sponen presses sammen og varmes opp

1b	kjenne til den kjemiske reaksjonen som oppstår når limet varmes opp

1c	kunne stille inn temperatur på pressa ved endringer av platetykkelse og -format

1d	kunne stille inn trykk og pressetider ved ulike platetykkelser og -kvaliteter
1e	kunne bruke utstyr for inn- og utmating av pressa

1f	kunne kontrollere og justere pressesyklusen

1g	kunne betjene pressa manuelt

1h	kunne avgjøre når platene er tørre

1i	kunne kontrollere platetykkelse og -kvalitet etter gitte toleranser

1j	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av pressa med tilhørende anlegg

1k	kunne overvåke pressas hydrauliske utstyr

1l	kunne følge brann- og sikkerhetsrutiner ved pressing



2.10	Fiberframstilling


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere ulike massetyper etter resept 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne oppbygningen av og egenskapene til trevirket

1b	kjenne sammenhengen mellom råstoff, lagring, solding, desintegrering, flisrensing og vedens struktur og sammensetning

1c	kunne gjøre rede for betydningen av jevn fuktighet, flisstørrelse, temperatur og trykk

1d	kunne gjøre rede for grunnprinsippene som gjelder for defibrering og raffinering

1e	kunne betjene defibrenører og raffinører

1f	kunne utføre rutinemessig rengjøring og vedlikehold av huggere, defibrerings- og raffineringsutstyr

1g	kunne slipe og justere verktøy for huggere, defibrerings- og raffineringsutstyr

1h	kunne ta prøver av fiberproduksjonen og kunne tolke kvaliteten ut fra prøveresultatene

1i	kunne forbedre spesielle egenskaper ved å bruke riktige tilsetningsstoffer

1j	kunne optimalisere en resept med hensyn til kvalitet og økonomi ved å iverksette tiltak
2.11	Opptaksmaskiner


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke opptaksmaskiner etter gjeldende forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne betjene pumper, kummer, konsentrasjons- og mengdereguleringer

1b	kunne betjene opptaksmaskin med innløpskasse, wire, registerparti, påleggsmasse, sugekasse, guskparti og pressparti 

1c	kunne ta fuktighetsprøver og avvanningsprøver og kunne justere fibermassen

1d	kunne bruke utstyr for ark- og kantskjæring

1e	kunne justere opptaksmaskiner ved omlegging av platetyper, -tykkelser og -formater

1f	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikeholde av opptaksmaskiner, kummer og utstyr



2.12	Pressing


Mål 1
Lærlingene skal kunne presse plater med aktuelt utstyr i henhold til gitte kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hva som skjer når fibermassen presses sammen og varmes opp 

1b	kjenne til den kjemiske reaksjonen som oppstår når trevirkets egne limstoffer varmes opp

1c	kunne bruke utstyr for inn- og utmating av pressa

1d	kunne kontrollere og justere pressesyklusen

1e	kunne betjene pressa manuelt

1f	kunne kontrollere glansplater for smuss og kunne avgjøre når glansplatene må renses 

1g	kunne kontrollere presseduker og kunne avgjøre når renhold og utskifting er nødvendig

1h	kunne avgjøre når platene er tørre

1i	kunne kontrollere platetykkelse og kvalitet etter gitte toleranser

1j	kunne justere platetykkelse etter gitte toleranser

1k	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av pressa med tilhørende anlegg

1l	kunne følge brann- og sikkerhetsrutiner ved pressing



2.13	Tørking og herding


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke anlegg for tørking og herding av fiberplater

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	vite hvorfor harde og halvharde plater varmebehandles

1b	vite hvorfor pressede plater herdes og fuktes

1c	kunne stille inn, justere og betjene tørke- og herdeanlegget ut fra platetype,
	platetykkelse og plateformat

1d	ha kjennskap til kondisjonering av trefiberplater 

1e	kjenne til antennelsesrisikoen ved tørking og herding og kunne slokke brann

1f	kunne rengjøre og utføre enkelt vedlikehold av tørke- og herdeanlegget






Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

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

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

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

3.2	Hva skal vurderes?

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

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

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

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

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

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

Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for spon- og fiberplateproduksjonsfaget

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Formatering og laboriatorietesting
Kapittel 2.3
Mål 1.

10% *
Modul 2:	Videreforedling
Kapittel 2.4
Mål 1.

5% *
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

20%

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

Teoretiske kunnskaper inngår med:
*	ca. 1/25 av modulene 1 og 2.


Det velges ett av områdene sponplateproduksjon eller fiberplateproduksjon:

1.2	Moduler for sponplateproduksjon

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 4:	Sponframstilling
Kapittel 2.6
Mål 1

20% *
Modul 5:	Tørking og sikting av spon
Kapittel 2.7
Mål 1

15% *
Modul 6:	Beliming og forming
Kapittel 2.8
Mål 1

15% *
Modul 7:	Pressing
Kapittel 2.9
Mål 1.

30% *
Til sammen

80%


Teoretiske kunnskaper inngår med:
*	ca. 1/14 av modulene 4, 5, 6 og 7.


1.3	Moduler for fiberplateproduksjon

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 8	Fiberframstilling
Kapittel 2.10
Mål 1

20% *
Modul 9:	Opptaksmaskiner
Kapittel 2.11
Mål 1

15% *
Modul 10:	Pressing
Kapittel 2.12
Mål 1.

30% *
Modul 11:	Tørking og herding

Kapittel 2.13
Mål 1

15% *
Til sammen

80%


Teoretiske kunnskaper inngår med:
*	ca. 1/14 av modulene 8, 9, 10 og 11.


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.

