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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) transportfag.


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, 16. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Transportfaget gir bred kunnskap om transport og logistikk i det moderne samfunn, erfaring i bruk av tidsmessig utstyr og et godt grunnlag for yrkeslivet som fagarbeider innenfor transport.

En transportarbeider skal kunne forstå sammenhengen mellom de ulike produktområder og bransjer innenfor transport som på tross av ulik forhistorie har et faglig fellesskap, og som samlet utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Norge. En transportarbeider må videre kunne tenke helhetlig i forhold til de krav som stilles til moderne og rasjonell transport, men også i forhold til arbeidsmiljø og økologi.

Alle ledd i transportkjeden som ikke innebærer produksjonsmessig bearbeiding hører inn under transportfaget. Faglig forståelse og gjensidig respekt for de ulike produktområdenes egenart er nødvendig for at samarbeidet mellom de forskjellige ledd i transportkjeden skal fungere optimalt. Moderne transport med sine svært strenge krav til nøyaktighet, koordinering og service gir rike muligheter til å samarbeide og vise omtanke og ansvar i arbeidet for andre. Bransjens store samfunnsøkonomiske betydning, særlig i et langstrakt og transportmessig komplisert land som Norge, vil også bidra til en bevisstgjøring av hvor viktig kvalitet og effektivitet i transportarbeidet er for landets konkurranseevne.

Transport er også et samfunnsområde med stor påvirkning på natur og miljø. Transport utgjør en betydelig del av vårt lands totale produksjon, og ulike kjøretøy dekker en stor del av landets behov for godstransport. Kollektivtransporten i Norge er også betydelig med flere hundre millioner passasjerer hvert år. Av disse transporterer bussen alene over halvparten av passasjerene årlig. En effektiv transport av personer og gods er videre avhengig av at yrkessjåfører og terminalarbeidere har en serviceinnstilling som tilfredsstiller de krav som stilles til behandling av ulike typer gods og personlig service i kundebehandling.

Transportfag definerer transport i hovedsak som transport med busser, lastebiler, vogntog, tog, fly og båter, hvor sentrale hjelpefunksjoner som logistikk og spedisjon fra ulike typer terminaler inngår. Det legges stor vekt på å trekke inn økologiske vurderinger, der målet er å skape innsikt i hvilken betydning kvalitet i drift av kjøretøy og behandling av gods har for miljø og sikkerhet.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I transportfag 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 transportfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

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

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

1.5	Kompetanse

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

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

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

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

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

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

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 



Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


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

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

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

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

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





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne velge, bruke, vedlikeholde og ta vare på utstyr og hjelpemidler på en økonomisk og forsvarlig måte

	kunne utføre arbeidet grundig, systematisk og nøyaktig og med stolthet for faget

	vise god orden i utførelsen av arbeidet 

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til  egen og andres helse og sikkerhet

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til natur og miljø

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	ha evne til å stå for egne meninger, kunne begrunne sine vurderinger og vise respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kjenne til og kunne etterleve nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og andre bestemmelser som regulerer bransjen

	ha positive holdninger til og kunnskaper om de etiske verdier som gjelder på arbeids-plassen og i samfunnet 

	kunne yte god service overfor arbeidsgiver og kunder

	kunne ta ansvar for egen læring og vise evne til omstilling 

	kunne se sammenhengen mellom transportfaget og andre fag

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeid med faget

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



2.2	Samferdsel


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for kollektiv- og godstransportbransjens omfang og dens samfunnsmessige og nasjonaløkonomiske betydning. De skal kjenne til aktuelle transportmåter og kunne forklare hovedtrekkene i nasjonal og internasjonal samferdselspolitikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare begrepene kollektivtransport og godstransport

1b	kunne drøfte ulike transportmidlers muligheter og begrensninger

1c	kunne gjшre rede for hovedtrekkene i norsk transportgeografi og kunne bruke veikart og kartregistre

1d	kunne forklare det offentliges rolle og ansvar, og muligheter til å regulere bruken av transportmidler gjennom lovgivning, støtteordninger, avgifter og investeringer

1e	kunne gjøre rede for utviklingstrekk innen transport og kjenne til hovedlinjene i norsk og europeisk samferdselpolitikk

1f	kunne forklare prinsippene for beregning av transporttider ved ulike transportmidler innenfor Norden

1g	kunne gjøre rede for krav til kvalitetssikring og internkontroll i transportfaget

1h	kunne gjøre rede for behovet for rasjonelle og miljøvennlige transporttjenester

1i	kjenne til sentrale statistikker for uhell i transportfaget og ha kunnskaper om tiltak som forebygger ulykker

1i	kjenne til aktuelle avtaleverk mellom myndigheter og transportselskaper


Mål 2
Elevene skal kjenne til og kunne finne fram i de viktigste lover, forskrifter og andre bestemmelser som regulerer kollektiv- og godstransport nasjonalt og internasjonalt

Hovedmomenter 
Elevene skal

2a	kunne finne fram i Samferdselsloven og tilhørende forskrifter 


2b	kunne forklare gjeldende regler for grenseoverskridende transport f.eks. pass- og visumbestemmelser

2c	kunne forklare krav til og bruk av kjøretøy- og transportdokumenter for nasjonal og internasjonal person- og godstransport

2d	kunne finne fram i tolloven og tilhørende forskrifter

2e	kjenne til norske befordringsvedtekter

2f	kjenne til gjeldende regelverk om buss- og godstransportørers adgang til markedet

2g	kjenne til aktuelle nasjonale og internasjonale betalings- og forsikringsformer for transport av personer og gods

2h	kunne gjøre rede for forskrift om kjøre- og hviletidsbestemmelser og fartsskriver som omhandler transport og kjenne til unntaksbestemmelsene for persontransport i rute

2i	kunne gjøre rede for målsettingen med og hovedinnholdet i arbeidsmiljøloven

2j	kunne finne fram i relevante forskrifter gitt med medhold i arbeidsmiljøloven

2k	kjenne til yrkesskadeforsikring og skademeldingsskjema fra Rikstrygdeverket



2.3	Kundebehandling


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne gjennomføre god kundebehandling 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for sentrale prinsipper for kundeservice og kundebehandling

1b	kunne ta imot og behandle kunder på en måte som tilfredsstiller krav til god kundeservice

1c	kunne håndtere reklamasjoner

1d	kunne gjøre rede for de vanligste årsaker til klagesaker 

1e	kjenne til betydningen av god service og kundebehandling innen persontransport

1f	kunne veilede kunder om de vanligste transportprodukter og kunne gjøre rede for de vanligste måter å rabattere på, særlig knyttet til produkttype og volum


1g	kunne gjøre rede for hvordan en bedrifts representant skal opptre utad når de representerer bedriften 



2.4	Persontransport


Mål 1
Elevene skal kjenne til ulike kollektivtransportmidler og ha kunnskaper om samfunnets og brukernes krav til miljøvennlig, trafikksikker, komfortabel og rasjonell transport 
De skal ha kunnskaper om og kunne bruke de viktigste billetteringssystemer. De skal kunne sikre høy kvalitet i passasjerservice ved å kunne følge gjeldende rutiner og prosedyrer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for egenskapene til og anvendelsesområdene for ulike kollektivtransportmidler, og kunne forklare de miljømessige sidene ved valg av kollektivtransport

1b	kunne gjøre rede for de sentrale delene i billetteringssystemer, herunder billetter, billett-maskiner, automater, klippekort, månedskort, rabattsystemer og overgangsordninger

1c	kunne bruke hjelpemidler ved billetthåndtering og kunne foreta billettkontroll

1d	kunne ta imot billettbestilling manuelt og på telefon, kunne effektuere bestillingen på EDB og kunne gjennomføre billettutskriving

1e	kunne gjøre rede for bonusordninger knyttet til forskjellige typer persontransport

1f	kunne gjøre rede for kasseansvar og oppgjørsrutiner, herunder makulaturer

1g	kunne gjøre rede for sikring av verdier

1h	kunne gjøre rede for regler som gjelder for bruk av betalingsmidler som sedler, sjekker, bankremisser, fraktanvisninger, kredittkort og betalingskort

1i	kunne gjøre rede for hvordan de bør opptre ved ran og ved forsøk på bedrageri og bruk av falske sedler

1j	kunne gjøre rede for manuelle ekspedisjoner ved stans i edb-baserte ekspedisjonssystemer (OFF-line ekspedisjoner)

1k	kunne sjekke inn passasjer og deres bagasje til avgang med ulike transportmidler og kunne bruke EDB ved innskjekkingen


1l	kunne iverksette og følge opp ombordstigning og påstigning

1m	kunne gjøre rede for aktuell nasjonal og internasjonal transportgeografi

1n	kunne gjøre rede for viktige rutenett og rutenettes overganger og knutepunkter og ruteplanlegging

1o	kunne gjøre rede for uregelmessigheter som kan oppstå ved persontransport

1p	kunne gjøre rede for avvikshåndtering

1q	kunne gjøre rede for vanlige former for bagasjemerking innen transport med fly, båt, tog og buss

1r	kunne gjøre rede for bruk av strekkoder i merking av bagasje


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om de krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet ved persontransport

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for de viktigste sikkerhetsprosedyrer som skal følges ved ulykker og kritiske situasjoner

2b	kunne forklare de viktigste belastninger sjåførene stilles overfor ved ulike transport-oppdrag og hvilke konsekvenser dette kan ha for egen og andres sikkerhet og helse

2c	kjenne til årsaker til trafikkulykker innen kollektivtransporten og kunne gjøre rede for ulykkesrisikoen for ulike transportmidler

2d	kjenne til varslingsrutiner, prosedyrer og korrekt adferd ved plutselig sykdom og dødsfall blant passasjerene ved transport i inn- og utland

2e	kjenne til varslingsrutiner og prosedyrer ved alvorlige trafikkulykker i inn- og utland

2f	kjenne til offentlig identitetsmerking av alvorlige sykdommer og kunne tolke identitetsbrikker/merker som passasjerer bærer på seg

2g	kunne forebygge ulykker og kunne yte førstehjelp






2.5	Godsbehandling


Mål 1
Elevene skal kunne behandle gods i ulike ledd i transportkjeden på en måte som tilfredsstiller gjeldende krav til kvalitet, økonomi, sikkerhet og miljø. De skal kjenne framgangsmåten ved skade og manko

Hovedmomenter 
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for de viktigste produkter innenfor godstransport, herunder post, pakker, paller, enhetslast, container, vognlast, heltog, bulk, farlig gods, spesialgods, ekspressforsendelser og oppkrav

1b	kunne gjøre rede for viktige konkurranseområder innen godstransport, herunder utviklingen innen pakketransport

1c	kunne gjøre rede for krav til og ulike former for distrubusjon av gods

1d	kunne håndtere, stue og laste varer i ulike typer transportenheter ved bruk av aktuelle mekaniske hjelpemidler og kunne sikre en skånsom og økonomisk transport

1e	kunne gjøre rede for forskjellige hovedgrupper av gods og varer som transporteres og lagres

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

1g	kunne forklare transporttekniske hensyn som kreves ut fra varens spesifikasjon

1h	kunne gjøre rede for tiltak ved samlasting av forskjellige typer

1i	kunne gjøre rede for godshåndteringssymboler, helsefaremerking og andre symboler som brukes på varer, og kunne følge gjeldende veiledninger og forskrifter om sikring av last 

1j	kunne gjøre rede for sikkerhetsregler ved hensetting av lastebiler og bruk av vekselfak og avstillingsben

1k	kunne forklare aktuelle forsikringsformer for godstransport

1l	kunne gjøre rede for kontroll- og rapporteringsrutiner ved skade, manko, delmanko og forsinkelser

1m	kunne gjøre rede for regelverk for transport av farlig gods ved forskjellige transportmåter, vei (ADR), bane (RID), sjø (IMDG) og luft (ICAO) 

1n	kunne tilfredsstille krav til kompetansebevis for ADR-stykkgods


1o	kunne gjøre rede for de grunnleggende regler for lagring og behandling av forskjellige typer farlig gods og kunne behandle farlig gods på forskriftsmessig måte

1p	kunne gjøre rede for hvordan de skal opptre ved skade på farlig gods

1q	kunne gjøre rede for bredden av varer og spesialgods som transporteres og lagres, herunder brev, pakker, stykkgods, bulk, gass, vanskelig gods, termogods, tømmer, papir, personer og bagasje

1r	kunne gjøre rede for de krav som stilles til og kunne utføre riktig håndtering og stuing av gods

1s	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i kvalitetssertifisering av transportbedrifter etter gjeldende internasjonale standard


Mål 2
Elevene skal kjenne til aktuelle emballeringsmetoder og emballasjematerialer. De skal kjenne til krav som stilles til emballasje for ulike vareslag for å sikre en best mulig vare-beskyttelse, lagring og transport. De skal kjenne til miljømessige konsekvenser ved valg av emballasje

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til emballeringsmåter for ulike vareslag

2b	ha kunnskaper om å samemballere varer og bygge opp enhetslaster som minsker antall håndteringer på kjøretøy

2c	kunne vurdere emballasjens verdi og pris i forhold til varens pris og skaderisiko ved transport

2d	kjenne til gjeldende standarder for ulike typer emballasje

2e	kunne forklare miljømessige konsekvenser ved bruk av ulike emballasjer og kunne gi eksempler på alternativ emballasje

2f	kunne gjøre rede for retursystemer for emballasje

2g	kunne bruke utstyr til automatisk og manuell emballering av gods

2h	kunne velge emballeringsutstyr til ulike vareslag

2i	kjenne til hydrauliske utstyr ved emballering

2j	kunne gjøre rede for de forskjellige materialer som benyttes ved emballering


2k	kunne gjøre rede for hvordan emballasje skal destruerers eller resirkuleres


Mål 3 
Elevene skal ha kunnskaper om bygg, utstyr og elektroniske hjelpemidler som brukes innen lager- og godsbehandling. De skal kunne utføre enkelt vedlikehold av de vanligste hjelpemidler som brukes ved godsbehandling og lagring på en kvalitetsmessig og økonomisk effektiv måte

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forstå funksjonen til terminal- og lagerbygg med hensyn til å fremme en effektiv godshåndtering

3b	kunne gjøre rede for de mest brukte lagersystemer for forskjellige typer gods, herunder automatlagre og manuelle lagre

3c	kunne gjøre rede for de mest brukte lagerhåndteringssystemer  

3d	kjenne til EDB-styrte sorteringsanlegg for forskjellige typer gods og bagasje 

3e	kunne gjøre rede for de vanligste manuelle systemer for måling og veiing av gods

3f	kunne gjøre rede for de vanligste former for automatisert måling og veiing, herunder strømningsmåling, Cargo-scanning og veiing med transportørvekt

3g	kunne gjøre rede for forskjellige palletyper og standarder

3h	kunne gjøre rede for de vanligste containersystemer

3i	kunne gjøre rede for ulike effektivitetsgevinster ved bruk av forskjellige containerløsninger

3j	kunne gjøre rede for hvilke vareslag som er vanlige sammen med aktuelle containerløsninger

3k	kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved bulk som transportmåte

3l	kunne utføre daglig og enkelt periodisk vedlikehold av utstyr

3m	kunne bruke riktig renholdsutstyr og kunne holde arbeidsplassen ren og ryddig




2.6	Informasjonsbehandling


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne behandle fraktdokumenter for nasjonal og internasjonal transport av gods

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for aktuelle manuelle og databaserte fraktetikettsystemer

1b	kunne gjøre rede for aktuelle interne dokumenter som brukes i større transportbedrifter, f.eks. B-fraktbrev og skaderegistrering

1c	kunne fylle ut fraktbrev og andre dokumenter på EDB, herunder EDI

1d	kunne gjøre rede for ulike former for fraktbrev for forskjellige typer transportprodukter og -midler, herunder post, pakker, paller, enhetslast, container, vognlast, heltog, bulk, farlig gods, spesialgods, ekspressforsendelser og oppkrav

1e	kunne gjøre rede for dokumentrutiner for forsendelse av farlig gods

1f	kunne gjøre rede for og kunne fylle ut fraktbrev og transportdokumenter for internasjonale transporter 

1g	kunne betjene aktuelle EDB-baserte registreringsprogrammer for internasjonale transporter

1h	kunne gjøre rede for og utføre kontroll av fraktdokument mot gods

1i	kunne gjøre rede for aktuelle rutiner for avviksbehandling i transport

1j	kunne gjøre rede for opplegg for tidsgaranti i transport

1k	kunne gjøre rede for rutiner ved tollbehandling 

1l	kunne gjøre rede for oppbygningen av og kunne bruke tollvesenets papirløse fortolling (TVINN)



Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne håndtere de viktigste dokumenter innenfor lagerhold

Hovedmoment
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for aktuelle dokumenter og informasjonssystemer innenfor lagerhold, herunder plukklister, pakksedler, mikrofilm og andre media for dokumentlagring og -behandling

2b	kunne gjøre rede for oppbygningen av og kunne bruke de vanligste arkiveringssystemer 

2c	kunne gjøre rede for og bruke EDB, herunder EDI i forbindelse med lagerdrift og -styring

2d	kunne slå opp i prislister manuelt, på EDB og kunne skrive ut faktura

2e	kjenne til et vanlig system for databasert registrering av ordre og utskrift av data


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke de viktigste manuelle og tekniske hjelpe-midler ved behandling av sendingsinformasjon. De skal kunne håndtere de vanligste former for sendingsinformasjon i transport

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for og bruke de vanligste systemer for registrering, sortering og arkivering av fraktbrev og tilsvarende dokumenter

3b	kunne gjøre rede for strekkodebasert godssporing 

3c	kunne gjøre rede for satelittbasert sporing av transportmedier

3d	kunne bruke håndterminaler og stasjonært utstyr for strekkodelesing av gods

3e	kjenne til aktuelle EDI-systemer ved registrering og overføring av fraktinformasjon

3f	kunne gjøre rede for nye metoder for satellitt- og telebasert informasjonsoverføring ved gjennomføring og styring av transport 

3g	kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved de vanligste typer strekkoder

3h	kunne merke gods på en kvalitetsmessig god måte



2.7	Terminallære


Mål 1
Elevene skal kjenne til oppbygningen av ulike terminaltyper og kjenne til ulike terminalfunksjoner 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygningen av og funksjonen til ulike terminaltyper som havn, flyterminal, bussterminal, postpakke- og stykkgodsterminal

1b	kunne gjøre rede for de forskjellige terminalfunksjoner 

1c	kunne bruke hydrauliske og manuelle ramper


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle lagerfunksjoner og hovedprinsippene som gjelder for oppbygging og drift av et lager i en moderne bedrift

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for oppbygningen av ulike typer lager

2b	kunne gjøre rede for hvordan godsstrømmen påvirker organisering av lageroppbyggingen ut fra hensyn til økonomi- og effektivitet

2c	kunne gjøre rede for hvordan godsstrømmen påvirker valg av lager og lagerhåndteringssystem

2d	kunne gjøre rede for hvilken betydning lagerfunksjonen har for en bedrifts økonomi, herunder kostnader knyttet til kapitalbinding i lager

2e	kunne gjøre rede for prinsipper som gjelder for lagerstyring (MA), herunder maksimum- og minimumbeholdning, og optimalisering av innkjøpskvanta

2f	kunne utføre registrering til lager og utlevering fra lager ved bruk av tilgjengelig datateknologi

2g	forstå betydningen av rasjonell og effektiv planlegging og gjennomføring av daglige gjøremål på lager 



Mål 3
Elevene skal kjenne de vanligste formene for interntransport på store terminaler for gods- og persontransport og kunne klargjøre gods for interntransport

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne stroppe, palletere og fastgjøre løfteanordninger knyttet til kran, truck eller lignende ved klargjøring av gods for interntransport

3b	kunne gjøre rede for sikkerhetsregler for ulike interntransportmidler

3c	kjenne prinsipper for stabling og sikring av last


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om aktuelle manuelle og automatiske sorteringssystemer. De skal kunne rangere og sortere gods på terminal for innlasting på kjøretøy

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne og følge prinsipper for sortering og rangering av ulike typer gods for utkjøring

4b	kunne gjøre rede for virkemåten til og oppbygningen av et halvautomatisk og et automatisk sorteringsanlegg 

4c	kunne beskrive prinsipper for fraktbrevsortering på en godsterminal

4d	kjenne til aktuelle metoder som brukes til å kvalitetssikre sorteringsfunksjonene

4e	kunne gjøre rede for sorteringsfunksjonen som helhet, med tanke på presisjon og kvalitet


Mål 5
Elevene skal tilfredsstille krav til truckførerbevis etter gjeldende forskrifter på truck til og med klasse 4. De skal kunne bruke trucken på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og kunne utføre daglig klargjøring og vedlikehold. De skal ha kunnskaper tilsvarende teoretisk del av førerprøven for bil klasse B

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for bruksområder for og sikkerhetskrav som stilles til ulike trucker

5b	kunne gjøre rede for valg av truck for transport og lager

5c	kunne utføre godshåndtering med truck

5d	kunne utføre daglig klargjøring av og vedlikehold på trucker

5e	kunne tilfredsstille krav til truckførerbevis

5f	kunne tilfredsstille krav til teoretisk del av førerprøven for bil kl. B etter gjeldende forskrifter






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.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I transportfag

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



Felles studieretningsfag


Samferdsel
75
2
Kundebehandling
111
3
Persontransport
187
5
Godsbehandling
261
7
Informasjonsbehandling
150
4
Terminallære
150
4



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I transportfag


Fag
Moduler

Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Samferdsel
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Kundebehandling
Modul 2: Alle mål i faget.
111
3
Persontransport
Modul 3: Alle mål i faget.
187
5
Godsbehandling
Modul 4: Mål 1.
Modul 5: Mål 2 og 3.
149
112
4
3
Informasjonsbehandling
Modul 6: Alle mål i faget.
150
4
Terminallære
Modul 7: Alle mål i faget.
150
4

Modul 1 "Samferdsel" og modul 2 "Kundebehandling" danner grunnlaget for de øvrige modulene.

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 transportfag


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 transportfag:

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

C.	Spesielle prøver:	Alle elever skal avlegge prøve etter gjeldende regler og forskrifter i:
		-	teorien til førerprøven for klasse B
		-	ADR-stykkgods
		-	truckførerbevis.


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

