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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 terminalarbeiderfaget.


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, 5. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Norge er et langstrakt land med fjorder, fjell og daler og er derfor transportmessig komplisert. Kvalitet og effektivitet i transportarbeidet er viktig for landets konkurranseevne, derfor har transport-bransjen stor samfunnsøkonomisk betydning og utgjør en betydelig del av verdiskapingen i Norge.

Terminalarbeiderens arbeidsoppgaver er å kunne håndtere sendinger fra mottak til avlevering til kunden på en kvalitetsmessig måte. I denne forbindelsen er samarbeid med andre yrkesgrupper innen transportfaget viktig.

Opplæring i terminalarbeiderfaget gir bred kompetanse i forhold til logistikk og bruk av tids-messig utstyr.Terminalarbeid stiller krav om kunnskap om sammenhengen mellom de ulike produktområdene og bransjene innenfor transport. Krav til personlig service overfor kunder krever en helhetlig forståelse av transportbransjens funksjoner. 

Samarbeidet mellom de ulike leddene i transportkjeden må fungere optimalt i forhold til kvalitet, sikkerhet og økonomi.Det stilles derfor strenge krav til nøyaktighet i arbeidet og evne til koordinering overfor kunder og til andre arbeidsgrupper innenfor transport. En terminalarbeider må kjenne til de miljømessige konsekvenser som valg av ulike løsninger medfører.

Terminalarbeiderfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 07.11. 1995.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i terminalarbeiderfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I transportfag 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 terminal-arbeiderfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 







1.4	Kompetanse

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

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for terminalarbeiderfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke, etterse og vedlikeholde mekanisk og annet utstyr

	kunne arbeide effektivt og finne løsninger på praktiske problemer ved å bruke de hjelpemidler terminalen er utstyrt med

	kunne vise orden og nøyaktighet under utførelsen av arbeidet

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

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det ytre og indre 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 adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og kjenne 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 ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og kunne utføre arbeidet i henhold til denne

1b	kjenne til hvordan bedriftens vernetjeneste er bygd opp og hvilke funksjoner de ulike deltagere har i henhold til loven

1c	kunne bruke verneutstyr i henhold til gjeldende bestemmelser

1d	kunne behandle sensitive opplysninger i forhold til taushetsplikt

1e	kjenne brannforskriftene og kunne følge bedriftens bedriftens rutiner for brannvarsling

1f	kunne utføre nødvendig førstehjelp ved ulykker

1g	kunne gjøre rede for arbeidsmiljølovens bestemmelser for organisering av HMS-aktiviteten i bedriften

1h	kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll

1i	kunne tolke identitetsbrikker/merker som passasjerer og medtrafikanter bærer og kunne utføre førstehjelp på passasjerer og medtrafikanter dersom en nødsituasjon oppstår

1j	kunne gjøre rede for hvordan de bør opptre ved uhell, dødsfall og tilsvarende situasjoner, herunder kunne ta ansvar overfor berørte instanser og nærmeste pårørende

1k	kunne gjøre rede for hvordan det offentlige beredskapssystem fungerer ved større trafikkulykker




Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke tekniske hjelpemidler på en måte som ikke er til skade for seg selv og andre

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne oppfylle bedriftens fastsatte kvalitetskrav

2b	kunne bruke tekniske hjelpemidler på en måte som hindrer skade på utstyret eller sendingen

2c	kunne vise aktsomhet ved bruk av tekniske hjelpemidler som f.eks. trucker, pallejekker og containere



2.3	Personlig service i kundebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne gi god service til interne og eksterne kunder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne veilede kunder som har ulike transportbehov og ha kjennskap til aktuelle servicekrav som stilles til ulike transportoppdrag

1b	kunne gjøre rede for behovene til ulike passasjergrupper som f.eks. barn, eldre og funksjonshemmede

1c	kunne veilede og kommunisere korrekt med kunder som opptrer ureglementert og til sjenanse for andre

1d	kunne gjøre rede for betydningen av god personlig hygiene og korrekt uniformsbruk under arbeidsutførelsen

1e	kunne ta imot og videreformidle klager og reklamasjoner fra kunder

1f	kunne gjøre rede for hvordan de bør opptre ved forsinkelser og andre uregelmessigheter som kan være til ulempe for kunden

1g	kunne behandle passasjerer med tanke på service, sikkerhet og komfort

1h	kunne bruke tekniske og servicerelaterte hjelpemidler til nytte for passasjerene

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



2.4	Dokumenter, transportgeografi og kommunikasjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle de mest vanlige dokumenter som brukes i nasjonal og internasjonal transport

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne betjene elektronisk billettering og andre aktuelle billetteringssystemer

1b	kunne bruke ulike rutetabeller, stedsanvisere og andre informasjonssystemer som brukes på terminalen

1c	kunne gjøre rede for og arbeide i samsvar med befordringsvedtekter, særlig de som er relevant for terminal og som er knyttet til skade og manko

1d	kunne behandle fraktdokumenter for nasjonal og internasjonal transport, herunder innenlands- og grensepasserende fraktbrev

1e	kunne behandle transitt- og klareringsdokumenter

1f	kunne identifisere ulike dokumenter som følger godset som f.eks. opprinnelsesbevis, fakturaer, lisenser og sertifikater

1g	kunne gjøre rede for hvilke regler som gjelder for dokumentbehandling på toll-lager


Mål 2
Lærlingene skal kunne orientere om og bruke de mest vanlige kommunikasjonssystemer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke internt kommunikasjonsutstyr

2b	kunne gjøre rede for prinsippene som gjelder for satelittkommunikasjon




2.5	Lasting og lossing


Mål 1
Elevene skal kunne behandle gods og bagasje i ulike ledd i transportkjeden på en måte som tilfredsstiller gjeldende krav til kvalitet, økonomi, sikkerhet og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for bredden av ulike gods- og varetyper som transporteres og lagres

1b	kunne gjøre rede for og tolke ulike symboler for merking av gods

1c	kunne håndtere ulike typer gods i henhold til gitte kvalitetskrav

1d	kunne laste, stue, rigge og sikre last i henhold til gitte kvalitetskrav og kunne ivareta hensyn til vektfordeling

1e	kunne betjene forskjellige tekniske hjelpemidler ved lasting og lossing

1f	kunne betjene værtettingssystemer, lasteramper, porter, transportbånd, gulvvekter og eventuelt tilhørende datasystem

1g	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i kvalitetssikringssystemer (ISO 9002) knyttet til gjeldende internasjonale standard

1h	kunne gjennomføre cargo-scanning av gods

1i	kunne gjennomføre strekkodelesing med håndterminal

1j	kunne vurdere emballasje til de vanligste vareslag

1k	kunne emballere varer

1l	kunne laste og stue varer i transportenhet med tanke på sikker, skånsom og økonomisk transport

1m	kunne behandle fraktdokumenter i tilknytning til lasten og kunne kontrollere gods mot fraktbrev

1n	kunne planlegge og gjennomføre lasting og lossing økonomisk i forhold til tidspunkt for ankomst og avgang

1o	kunne følge korrekte kontroll- og rapporteringsrutiner ved skade, manko og forsinkelser

1p	kunne bytte, låse og plombere containere og vekselflak

1q	kunne vektberegne lasten ut fra volum og egenvekt

1r	kunne gjøre rede for hvordan ulike godsslag beveger seg under varierende transportforhold

1s	kunne gjøre rede for bredde-, høyde- og vektbegrensninger på aktuelle transportmidler

1t	kunne rengjøre en lasteenhet som f.eks. container og jernbanevogn, innvendig og utvendig

1u	kunne behandle farlig gods etter forskriftene



2.6	Lager


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre sentrale funksjoner på et lager

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan godsstrømmen påvirker organisering av lageroppbyggingen ut fra hensyn til økonomi og effektivitet

1b	kunne gjøre rede for hvordan godsstrømmen påvirker valg av lager og lagerhåndteringssystem

1c	kunne gjøre rede for betydningen av lagerfunksjonen i bedriftens totaløkonomi med tanke på kostnader knyttet til kapitalbinding i lager

1d	kunne gjøre rede for "Just in time"-prinsippet

1e	kunne gjøre rede for ulike typer lager

1f	kunne gjøre rede for de vanligste EDB-verktøy i lagerstyring

1g	kunne gjøre rede for prinsipper for styring av lager (MA), maksimum- og minimumbeholdning, og optimalisering av innkjøpskvanta

1h	kunne gjøre rede for bruksområder for og kunne bruke de vanligste arkiveringssystemer 

1i	kunne gjøre rede for og kunne bruke EDI i forbindelse med lagerdrift

1j	kunne betjene lager og kunne følge rutiner for innregistrering til lager og utlevering fra lager

1k	kunne bruke aktuelle EDB-lagerprogram
1l	kunne slå opp i prislister manuelt og på EDB og kunne skrive ut faktura

1m	kunne gjennomføre kundebehandling på lager på en kvalitetsmessig god måte

1n	kunne planlegge og gjennomføre daglige gjøremål på lager rasjonelt og effektivt



2.7	Interntransport og sorteringsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre sentrale funksjoner i en terminals interntransport

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for ulike former for hjelpemidler i interntransport, herunder trucker, kraner, conveyersystemer, transportbånd for pakker, paller, bulk, luftslusesystemer, rør, heiser, spesialgulv (f.eks. kulegulv for skyving av containere) og automatiserte og robotiserte systemer

1b	kunne gjøre rede for prinsipper som gjelder for klargjøring av gods for interntransport, herunder stropping, palletering og fastgjøring av løfteanordninger for kran, truck o.l.

1c	kunne gjøre rede for stabilitetsprinsipper som gjelder ved løft med kran eller truck

1d	kunne gjøre rede for og følge sikkerhetsregler som gjelder for det enkelte interntransportmiddel

1e	kunne utføre ulike typer interntransport, herunder kunne bruke truck og hjelpemidler til truck og kran

1f	kunne gjøre rede for spesielle tidskrav som gjelder for interntransport, herunder krav til presis tilbringing til utkjøringsrampe (internlogistikk)


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre sentrale funksjoner i manuelle og automatiske sorteringsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for prinsipper som gjelder for sortering av forskjellige typer gods

2b	kunne gjøre rede for sorteringsfunksjonens betydning for logistikkfunksjonen som helhet, med tanke på presisjon og kvalitet
2c	kunne gjøre rede for forskjellige metoder for kvalitetssikring av sorteringssfunksjonen

2d	kunne gjøre rede for virkemåten til de mest brukte automatiske sorteringsanlegg

2e	kunne beskrive oppbygningen av et manuelt og et halvautomatisk system for sortering av gods

2f	kunne planlegge og gjennomføre manuell sortering med tilhørende informasjonsbehandling (fraktbrevsortering) av en dags gods tilsvarende godsmengden på en liten til mellomstor terminal



2.8	Distribusjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge og gjennomføre distribusjon fra terminal

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for en transportbedrifts distribusjonssystem og system for trafikk mellom terminaler

1b	kunne gjøre rede for forskjellige distribusjonsformer

1c	kunne gjøre rede for kriterier for plassering av lager innenfor en bedrifts logistikk- og distribusjonssystem

1d	kunne gjøre rede for hovedprinsippene som gjelder for ruteplanlegging

1e	kunne planlegge og gjennomføre distribusjon for en dags gods tilsvarende godsmengden på en liten til mellomstor termminal

1f	kunne utføre informasjonsbehandling knyttet til distribusjon

1g	kunne følge rutiner for skift- og ruteplanlegging og enkeltoppdrag ved transport i og utenfor rute

1h	kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved samlast i forhold til spesialisering av godstype ved innhenting






2.9	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

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

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

1d	kjenne og kunne etterleve kravene i 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	kunne planlegge og gjennomføre arbeidsdagen ut fra hensyn til økonomi

1h	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde 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	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon





Mål 3
Lærlingene skal kunne planlegge og gjennomføre arbeidet på en måte som skaper best mulig trivsel på arbeidsplassen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne rapportere til nærmerste overordnede om utført arbeid

3b	kunne utnytte frigjort tid og kunne assistere kollegaer under arbeidet

3c	kunne holde orden på arbeidsplassen og kunne rydde arbeidsplassen før den forlates

3d	kunne bidra til godt samarbeid ved å kommunisere åpent og vennlig med de nærmeste medarbeidere

3e	kunne ta imot veiledning

3f	kunne utføre arbeidsoppgavene på en måte som ikke skaper vansker for andre

3g	kunne ta initiativ til fellesarbeidet 

3h	kunne foreslå tiltak som kan lette eller forbedre arbeidet




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 terminalarbeiderfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2 

10%
Modul 2:	Personlig service i kunde-			behandling
Kapittel 2.3
Mål 1.

10%
Modul 3:	Dokumenter, transport-			geografi og kommunikasjon
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4:	Lasting og lossing
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Modul 5:	Lager
Kapittel 2.6
Mål 1.

15%
Modul 6:	Interntransport og 				sorteringsteknikk
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

15%
Modul 7:	Distrubusjon
Kapittel 2.8
Mål 1.

10%
Modul 8:	Bedriftslære
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

10%
Til sammen

100%


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.

