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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 II (VKII) sykkelreparatørfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet 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 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 8. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Leonardo da Vinci lagde allerede på 1500-tallet en skisse av en sykkel. Det skulle vise seg at det ville gå enda et par hundre år før prototypen av en sykkel ble lansert. I 1791 ble den første kjente sparkesykkelen laget av franskmannen Sivrac. Nesten 30 år senere konstruerte tyskeren Karl von Drais et kjøretøy som lignet mye mer på de syklene vi kjenner til, med svingbart forhjul. Dette var starten på utviklingen av et kjøretøy som skulle gjøre nytte for seg i alle hjørner av verden, som framkomstmiddel, på sportsarenaen, til mosjonering og glede, for alle mennesker uansett økonomi og sosial status.

I 1899 ble de to første "The World" syklene importert fra Amerika av seilskutekaptein A. Aase. 
Jacob J. Øglænd og Lars Øglænd fattet stor interesse for disse syklene, og klarte å erverve seg agenturet for hele Skandinavia. Noen år senere startet Lars Øglænd forsiktig produksjon av sykler i hjem-byen Sandnes. I 1994 trillet sykkel nr.10 mill. ut av fabrikkens lokaler, nå kjent som Øglænd DBS.

Sykkelen er det desidert mest utbredte miljøbevarende framkomstmiddel både med tanke på lokalt og globalt miljø, og den fremmer fysisk og psykisk helse og velvære.

Det selges ca. 300 000 sykler i året i Norge, og det eksisterer i dag ca 3,1 millioner sykler her i landet. Noen av disse er svært dyre og meget teknisk avanserte, og stiller store krav til sykkel-reparatøren som teoretiker og praktiker. I 1991 startet opplæring av sykkelreparatører i den videregående skole for å kunne tilfredsstille samfunnets behov for ekspertise på dette fagfeltet. 

Mer enn tusen bedrifter er helt eller delvis engasjert i salg og reparasjon av sykler. Sykkelteknologien er også anvendt i produksjon av hjelpemidler for funksjonshemmede. Mange bedrifter driver også salg, reparasjon og vedlikehold av andre produkter som ski og skøyter, mopeder og småmotor utstyr (plenklippere, motorsag, påhengsmotorer.) ol. 

Sykkelreparatøren må være i stand til å utføre en tilfredsstillende jobb etter de krav som samfunnet, kunden, arbeidsgiver og kjøretøyet til en hver tid stiller.

Sykkelreparatøren skal også kunne etablere og drive egen virksomhet etter endt opplæring.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II sykkelreparatør må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I maskinfag, plate- og sveisefag, kjøretøy, arbeidsmaskiner, elektromekaniske fag eller skipsbygging i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videre-gående opplæring.


1.3	Varighet

Videregående kurs II sykkelreparatør er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II sykkelreparatør 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som sykkelreparatør får man etter 3 års 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, 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 GK, VKI og VKII
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
187 timer
0 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
599 timer
710 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 studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy

	kunne utnytte materialer og andre ressurser økonomisk

	kunne bruke aktuell verkstedlitteratur 

	kjenne til aktuell produktmerking

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

	kunne finne egne løsninger på problemer og ha evne til å fremme egne synspunkter

	vise evne til kritisk vurdering og undersøkende atferd i arbeid med faget

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

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	vise holdninger og atferd som fremmer likestilling og likeverd

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder i bransjen

	kunne følge de etiske retningslinjer som gjelder i bransjen

	kunne yte god service overfor arbeidsgiver og kunder

	kjenne betydningen av riktig kundebehandling

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne bransjens historie, tradisjoner og egenart

	kjenne til ny teknologi og endrede krav og standarder, nasjonalt og internasjonalt

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre i faget

	kjenne til faktorer som påvirker en bedrifts lønnsomhet og kvalitetskrav


2.2	Rammer


Mål 1
Elevene skal kunne konstruere sykkelrammer etter gjeldende spesifikasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne ta aktuelle kroppsmål til bruk for beregning og målsetting av en tilpasset sykkelramme

1b	kunne velge rørlengder, rammevinkler og styreegenskaper ut fra tabeller

1c	kjenne til hvordan en sykkelramme konstrueres ved hjelp av aktuelt dataprogram og kunne konstruere tradisjonelle sykkelrammer


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle materialer som brukes i sykkelproduksjon

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne egenskapene til forskjellige materialtyper som brukes i rammeproduksjon

2b	ha kjennskap til sammenhengen mellom egenskaper, vekt og pris

2c	kjenne til karbons og andre aktuelle legeringselementers innvirkning på stål i forhold til strekkfasthet, korrosjonsbestandighet og utmatting


Mål 3
Elevene skal kunne sammenføye aktuelle materialer etter gitte spesifikasjoner på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne ivareta brukers sikkerhet ved sammenføyningsarbeid

3b	kunne sammenføye og sveise sykkelrammer av aktuelle stållegeringer og aluminiums-legeringer ved hjelp av Mig/Mag- og Tig-sveiseapparat

3c	kjenne til og kunne bruke aktuelle metoder for sammenføying av materialer

3d	kjenne til aktuelle loddeteknikker for sammenføying av mufferammer

3e	kunne montere detaljer på en sykkelramme som wireføringshylse, bremsetapper og gaffelendestykker ved bruk av hardlodding, og kunne velge riktig tilsatsmateriale

3f	kunne måle og rette opp skjevheter på ramme og gaffel 

3g	kunne beskytte seg selv og andre mot gasser, lys, varme og kjemikalier ved sammen-føyningsarbeid

3h	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr


Mål 4
Elevene skal kunne utføre en enkel reparasjonslakkering av en sykkelramme på en måte som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til aktuelle lakkeringsteknikker i sykkelproduksjon

4b	kunne utføre nødvendige forarbeid som sandblåsing, sliping, rengjøring, maskering og klargjøring for påføring av grunning og lakk på sykkelrammen

4c	kunne bruke sprøytepistol til å grunne og lakkere sykkelrammen

4d	kjenne til fargeblanding av lakk

4e	kjenne faremomenter knyttet til lakkeringsarbeid og kunne forebygge skader under arbeidet

4f	kjenne til aktuelle overflatebehandlingsmetoder som elektrolyttisk metallpålegging, plastbelegging

4g	kunne tolke produktmerking

4h	kunne behandle og oppbevare kjemikalier på en forsvarlig måte




2.3	Drivverk


Mål 1
Elevene skal ha nødvendige kunnskaper om drivverk for å kunne tilpasse, montere og reparere disse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne oppbygningen av og virkemåten til drivverk

1b	kunne tilpasse, montere og reparere drivverkskomponenter som pedaler, ulike kranktyper, de mest brukte krank- og navkjedegir, boss- og frikranstyper og kjeder

1c	kjenne sammenhengen mellom komponentenes egenskaper, varighet, pris og vekt

1d	kunne tilpasse, montere og reparere aktuelle girhendler, girhåndtak og brytere

1e	kunne tilpasse, montere og reparere utstyr for overføring av kraft og impulser til girvekslere

1f	kunne feilsøke på, montere og reparere de mest brukte girnav

1g	kunne vurdere slitasje på navgirskomponenter, tannhjul og kjede, og kunne drøfte og iverksette tiltak for utbedring

1h	kunne håndtere maskinlager og kuleringer etter gitte krav

1i	kunne beregne utvekslingsforhold i utvendige og innvendige utvekslingssystemer, kunne beregne tilbakelagt distanse i forhold til pedalomdreininger og kunne beregne kraft ut i forhold til tilført kraft



2.4	Hjul


Mål 1
Elevene skal kunne bygge og reparere hjul etter spesifikasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bygge og reparere ekehjul med fra 0 til 4 kryss, symmetrisk og asymmetrisk (paraplyspent hjul)

1b	kunne beregne ekelengder til ekehjul ved hjelp av tabell og ved bruk av tilgjengelig datateknologi

1c	kunne balansere høyde- og sidekast på ekehjul innenfor en toleranse på 2/10 mm

1d	ha kunnskaper om de mest vanlige dimensjonsbenevnelsene på felg, dekk og slanger, og kjenne til aktuelle ventiltyper

1e	kunne vurdere grad av slitasje og skade på felg, dekk, slanger, eker og nav, og kunne utføre nødvendige reparasjoner

1f	ha kjennskap til aktuelle sykkelhjultyper, som platehjul og støpte hjul av komposittmaterialer



2.5	Bremser og avfjæring


Mål 1
Elevene skal kjenne oppbygningen av og virkemåten til aktuelle bremsesystemer. De skal kunne feilsøke på, montere og reparere aktuelle bremsesystemer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne feilsøke på og reparere navbremstyper som trommelbrems, rulle- og konusekspansjonsbrems og skivebrems

1b	kunne vurdere tilstanden til og kunne justere aktuelle navbremstyper på en måte som ivaretar brukers sikkerhet

1c	ha kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til aktuelle felgbremser

1d	kunne vurdere tilstanden til aktuelle felgbremser og kunne reparere og justere disse på en måte som ivaretar brukers sikkerhet

1e	kunne vurdere hvilke bremseklosser og felgtyper som passer sammen ut fra friksjon- og slitasjehensyn

1f	ha kunnskaper om kraftutveksling i et bremsesystem og kunne beregne krefter

1g	kunne forklare virkemåten til et hydraulisk bremseanlegg

1h	kunne beregne krefter i, kunne feilsøke på og reparere et hydraulisk bremseanlegg

1i	kunne forklare virkemåten til og kunne reparere og justere aktuelle betjeningsanordninger til bremser på en sykkel
1j	kunne feilsøke på og reparere kraftoverføringskomponenter og kunne ivareta brukers sikkerhet

1k	kunne utføre arbeid på bremser på en måte som ivaretar brukers sikkerhet

1l	kjenne til det offentlige lovverket som gjelder bremser på en sykkel


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle fjærings- og dempesystemer for å kunne feilsøke på, demontere, montere og reparere disse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne oppbygningen av og virkemåten til aktuelle dempe- og avfjærings-systemer, som er bygd opp av ulike funksjonssystemer basert på olje og luft, elastomer og spiralfjærer 

2b	kunne tilpasse, montere, reparere og vedlikeholde dempe- og avfjæringsystemer på ulike sykkeltyper

2c	kunne justere og tilpasse dempe- og fjæringsfunksjon i forhold til ulike brukskrav

2d	kunne vurdere slitasje på dempe- og avfjæringskomponenter og kunne drøfte og iverksette tiltak for utbedring 

2e	kunne vurdere aktuelle dempe- og avfjæringssystemer i forhold til ulike bruksområder

2f	kjenne sammenhengen mellom komponentenes egenskaper, varighet, pris og vekt

2g	kunne utføre arbeid på dempe- og avfjæringssystemer på en måte som ivaretar brukers sikkerhet


2.6	Elektro/elektronikk


Mål 1
Elevene skal kjenne virkemåten til og kunne feilsøke på, montere og reparere sykkelens elektriske og elektroniske utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne virkemåten til en sykkeldynamo, et batteri og andre aktuelle energikilder og kunne feilsøke på disse visuelt, motorisk og ved hjelp av multimeter

1b	kunne montere sykkeldynamo, batteri og andre aktuelle energikilder

1c	kunne feilsøke på ledere og forbrukere ved hjelp av multimeter, kunne vurdere påviste feil og kunne reparere disse

1d	kjenne virkemåten til en sykkelcomputer og kunne gjøre rede for dens funksjoner

1e	kunne montere en sykkelcomputer

1f	kjenne det offentlige lovverket som gjelder lysutrustning på en sykkel og kunne veilede brukere med hensyn til kravene i loven og krav til sikkerheten



2.7	Utstyr og tilbehør


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til og kunne montere og reparere aktuelt sykkelutstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne tilpasse, montere og reparere utstyr som skjermer, bagasjebærere og kjedebeskytter

1b	kunne tilpasse og montere ulike sal- og salpinnetyper, styrer, styretape, håndtak og styrepinner og kjenne bruksområdene for disse

1c	kjenne virkemåten til de mest brukte låstyper



2.8	Informasjonsbehandling


Mål 1
Elevene skal kunne bruke informasjonsteknologi for behandling av tekst og tall. De skal kunne bruke aktuell programvare under arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beherske aktuelle tastatur

1b	kjenne til en datamaskins virkemåte

1c	kjenne til enkle funksjoner i et operativsystem

1d	kjenne til og kunne følge sikkerhetsrutiner i forbindelse med oppbevaring av data

1e	kunne beherske et vanlig tekstbehandlingsprogram til brev, rapporter, referater, flyveblad

1f	kunne bruke tilgjengelig datateknologi til å lage enkle regnearkmodeller 

1g	kunne søke i interne databaser og kjenne mulighetene for innhenting av informasjon fra eksterne databaser


Mål 2
Elevene skal forstå sammenhengen mellom den teknologiske utviklingen og de samfunns-messige konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. De skal kjenne til lover og avtaler for bruk av informasjonsteknologi og kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til og kunne diskutere de muligheter og begrensninger som bruk av informasjonsteknologi gir en bedrift og samfunnet for øvrig

2b	ha kjennskap til lover og avtaler som regulerer bruk av informasjonsteknologi (personvern, arbeidsmiljø, opphavsrett)

2c	kjenne til belastningsskader som kan oppstå ved bruk av informasjonsteknologi

2d	kunne bruke riktig arbeidsstilling





Mål 3 
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke butikkdatautstyr som benyttes i detaljhandelen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om det butikkdatautstyr som benyttes i sykkelbransjen og kjenne muligheter og konsekvenser ved utviklingen innenfor sykkelbransjen

3b	ha kunnskaper om de funksjoner moderne butikkdatautstyr kan ivareta og kunne bruke butikkdatautstyr i arbeidet

3c	ha kunnskaper om og kunne bruke elektronisk betaling



2.9	Kommunikasjon


Mål 1
Elevene skal kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i ulike sammenhenger og kunne bruke aktuelle oppslagsverk i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne innlede og oppsummere en diskusjon

1b	kunne skrive rapporter

1c	kunne skrive møteinnkallinger, lede et møte og skrive referat fra møter

1d	kunne drøfte og presentere en problemstilling/case knyttet til faget, skriftlig og muntlig

1e	kunne skrive brev, f.eks. søknader, bestillinger, forespørsler

1f	kunne skrive enkle resonnerende framstillinger

1g	kunne bruke aktuelle oppslagsverk aktivt og kunne innhente informasjon fra andre kilder








Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til massemedia som informasjonskilde og kulturformidler

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne bruke medier som f.eks. aviser, tidsskrifter, video og kunne forklare hvordan ulike medier påvirker oss og formidler språk og tekst

2b	kjenne de viktigste trekk og virkemidler ved reklame og kunne utforme enkle reklametekster



2.10	Bransjelære


Mål 1 
Elevene skal kjenne mulighetene for og kravene som stilles til etablering og økonomisk styring av en bedrift. De skal kjenne til aktuelle prioriteringer og interessekonflikter som bedrifter må håndtere

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til hvordan ny virksomhet etableres med utgangspunkt i en forretningsidé

1b	ha kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter, f.eks. logistikk, produksjon, service- og tjenesteytelser, personalytelser

1c	kunne utføre enkle beregninger knyttet til prissetting, kalkulasjon og investering

1d	kunne sette opp og tolke enkle regnskap og budsjetter med hovedvekt på resultat og balanse

1e	kjenne til bedriftens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskapning

1f	kunne bruke enkle regnearkmodeller til å vurdere alternativer og analysere konsekvenser av endrede forutsetninger

1g	kunne diskutere de vanligste etiske og miljømessige problemstillinger som kan reises i en bedrift i sykkelbransjen






Mål 2
Elevene skal kjenne til varehandelens generelle og sykkelbransjens spesielle utviklings-tendenser og oppgaver, og ha kunnskaper om detaljhandelens viktigste rammebetingelser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om varehandelens inndeling i bransjer og varehandelens utvikling og strukturer, med særlig vekt på sykkelbransjen

2b	kunne drøfte de oppgaver som er knyttet til ulike ledd i distribusjonskjeden

2c	kjenne til ulike eierforhold og butikktyper

2d	kunne de lover, regler og forskrifter som har betydning for detaljhandelen

2e	ha kunnskaper om hvordan politiske vedtak kan berøre varehandelen lokalt og nasjonalt


Mål 3
Elevene skal kjenne til grunnleggende prinsipper for markedsføring og kundekontakt

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjennomføre en situasjonsanalyse ved å se på sterke og svake sider ved en bedrift, og kunne identifisere muligheter og begrensninger internt og eksternt

3b	kunne beskrive forbrukernes kjøpsatferd

3c	ha kunnskaper om markedsføringsvirkemidlene produkt, påvirkning, pris og tilgjengelighet

3d	kunne forklare og følge prinsippene som gjelder for vareplassering, vareeksponering og mekanisk kommunikasjon

3e	kunne vurdere og bruke ulike virkemidler i profilering av bedriften

3f	kunne gjøre rede for hvilken verdi god service og kundebehandling har for varehandelen

3g	kunne opptre korrekt overfor kunder

3h	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike salgsteknikker

3i	kunne håndtere reklamasjoner på en hensiktsmessig måte både for bedrift og kunde, og i henhold til gjeldende lover


Mål 4
Elevene skal kjenne ulike faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til økonomisk terminologi som brukes i detaljhandelen og kunne gjøre rede for enkle økonomiske sammenhenger

4b	kunne kalkulere priser og foreta enkle lønnsomhetsberegninger

4c	kjenne til sammenhengen mellom lagerstørrelse, bestillingshyppighet og lønnsomhet og ha kunnskaper om ulike former for lagerstyring

4d	kunne gi kunden prisoverslag for verkstedoppdrag og kunne fakturere utførte ordrer maskinelt og manuelt

4e	kjenne til ulike former for svinn, virkemidler mot svinn og økonomiske konsekvenser av svinn

4f	kunne bruke ulike systemer for kunderegistrering og oppfølging

4g	kjenne formålet med revisjon

4h	kunne beregne nøkkeltall og kunne analysere og vurdere bedriftens lønnsomhet, finansiering og likviditet


Mål 5
Elevene skal forstå betydningen av et godt arbeidsmiljø og kjenne til bransjens bruk av ressurser og påvirkning på miljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for tiltak som kan utvikle gode arbeidsvaner og samarbeidsvaner

5b	kunne gjøre rede for tiltak som bidrar til å utvikle et positivt arbeidsmiljø

5c	kunne gjøre rede for hva sikkerhetstiltak betyr for driften

5d	ha kunnskaper om miljø- og sikkerhetsmerking av produkter

5e	ha kunnskaper om miljøkonsekvenser knyttet til bransjens forbruk av ressurser og ha kjennskap til metoder som brukes til å fremme økt gjenbruk og resirkulering innen sykkelbransjen


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 elevenes 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 II sykkelreparatør

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Engelsk
37
1
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Rammer
150
4
Drivverk
112
3
Hjul
75
2
Bremser og avfjæring
112
3
Elektro/elektronikk
75
2
Utstyr og tilbehør
75
2
Informasjonsbehandling
112
3
Kommunikasjon
112
3
Bransjelære
187
5



Valgfag
187
5



Til sammen
1309
35

1.2	Moduler i videregående kurs II sykkelreparatør

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Rammer
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4.
150
4
Drivverk
Modul 2: Mål 1.
112
3
Hjul
Modul 3: Mål 1.
75
2
Bremser og avfjæring
Modul 4: Mål 1 og 2.
112
3
Elektro/elektronikk
Modul 5: Mål 1.
75
2
Utstyr og tilbehør
Modul 6: Mål 1.
75
2
Informasjonsbehandling
Modul 7: Mål 1, 2 og 3.
112
3
Kommunikasjon
Modul 8: Mål 1 og 2 
112
3
Bransjelære
Modul 9: Mål 1, 2, 3, 4 og 5.
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 II sykkelreparatør



Standpunktkarakterer

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



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 II sykkelreparatør:

Studieretningsfag: 	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der studie-retningsfagene inngår. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer

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


Eksamensform:	I studieretningsfag: Skriftlig/praktisk
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan



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

