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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 verktøymakerfaget.


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, 1. juli 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Verktøymakere arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter. Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. 

Verktøymakerfaget er et fag som utøves både i spesialiserte verksteder og i vedlikeholdsavdel-inger ved produksjonsbedrifter. På grunn av den allsidige mekaniske opplæringen som verktøy-makerfaget gir, kan kompetansen brukes innenfor flere områder i mekanisk industri.
Verktøymakerfaget omfatter framstilling, sammenpassing og vedlikehold av produksjonsverktøy og utstyr som f. eks. formverktøy for plast og metaller, trekkverktøy, formeverktøy, pregeverktøy, jigger og fiksturer.

Verktøymakere utfører arbeidsoperasjoner både med maskinelt og manuelt håndverktøy, og bearbeiding foretas med vanlige konvensjonelle maskiner og moderne maskinelt utstyr. Det kreves at verktøymakeren kan utføre arbeidet med stor nøyaktighet og effektivitet.

Verktøymakerfaget har lange tradisjoner i Norge.Verktøymakerfaget er en vesentlig del av vår kulturarv, samtidig som samfunnsutviklingen krever økende internasjonalt samarbeid. Utøvelsen av faget krever derfor yrkesstolthet og samarbeidsevne. 

Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1. oktober 1953.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i verktøymakerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I maskinfag 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 verktøy-makerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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


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 verktøymakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

	kunne utnytte materialer økonomisk

	kunne planlegge arbeid på grunnlag av tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser

	kjenne fagets terminologi

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å samarbeide på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

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

	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

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise interesse og 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 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



2.2	Varmebehandling og materialkunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bearbeiding og varmebehandling av stål 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bestemme innholdet av legeringselementer i stål ved hjelp av kataloger

1b	kunne vurdere kvaliteten på stålet i forhold til bruksområdet

1c	kjenne til hvordan bearbeiding og varmebehandling påvirker materialers egenskaper som  strekkfasthet, slitestyrke, skjærbarhet, fasthet og sveisbarhet

1d	kunne bestemme arbeidsmonn før varmebehandling

1e	kjenne til formforandringer ved stål etter varmebehandling og vite hvordan formforandringene kan påvirkes

1f	kunne bestemme riktig herdetemperatur, holdetid og anløpningstemperatur for aktuelle verktøystål 

1g	kunne foreta hardhetsprøving av stål etter varmebehandling









Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om aktuelle formingsmetoder og limteknikker som brukes for plastmaterialer 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for formingsmetoder for termoplast og herdeplast

2b	kunne gjøre rede for bruksområdet for faste og flytende smøremidler

2c	kjenne til ulike limteknikker som brukes i faget



2.3	Standardiserte verktøyelementer, småmaskiner, jigger og fiksturer


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om standardiserte verktøyelementer og kunne vurdere ressursmessige og kvalitetsmessige faktorer ved valg av verktøyelementer

Hovedelementer
Lærlingene skal

1a	kunne bruke kataloger til å vurdere riktig stamform i forhold til den detaljen som skal framstilles i verktøyet

1b	kunne bruke kataloger til å vurdere riktig lengde og diameter på søyler og foringer 

1c	kunne vurdere riktig mål på styrepinner ut fra toleranser gitt på verktøytegningen

1d	kunne bruke kataloger til å vurdere riktig lengde, fasong og diameter på lokketapper og søketapper 

1e	kunne bruke katalog til å vurdere dynebøssinger som er målmessig riktig i forhold til lokketappene

1f	kunne beskrive virkemåten til og bruksområder for forskjellige typer fjærer som brukes i verktøy

1g	kunne vurdere kvaliteten på egenproduserte komponenter i forhold til standardiserte verktøyelementer

1h	kunne vurdere lønnsomheten av å kjøpe standardiserte verktøyelementer i forhold til å produsere disse selv


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke småmaskiner og kjenne til maskinenes bruksområder 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke borslipemaskin, stikkelslipemaskin og båndsag 

2b	kunne velge riktige blader til båndsag

2c	kunne skjøte båndsagblad

2d	kunne velge stikler i forhold til aktuelle arbeidsoppgaver

2e	kunne bruke pusse- og poleringsutstyr til filing og polering av radier, overganger, former og grader

2f	kunne velge filer, skiver o.l.

2g	kunne bruke luftslipemaskiner og andre håndslipemaskiner til pussing av flater, radier, fasonger og grader


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke oppspenningsjigger og fiksturer for å oppnå best mulig effektivitet og nøyaktighet i arbeidet 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke fiksturer for posisjonering av arbeidsstykker blant annet ved arbeid i fresemaskiner, slipemaskiner og erosjonsmaskiner

3b	kunne bruke hurtigspennere

3c	kjenne til verktøystyringer for produksjonsverktøy for styring av freser og bor

3d	kunne foreta riktig oppspenning i forhold til spennkraft

3e	kunne bruke vinkelskive og v-blokk til oppspenning








2.4	Behandling av verktøy


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om egenskapene til bøye-, forme og pregeverktøy og kunne foreta enkle beregninger ut fra ønsket funksjon i verktøydelene 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne navngi og kjenne funksjonen og virkemåten til alle deler i et bøye-, forme- og pregeverktøy

1b	kunne beregne utgangsmål på verktøydelen før bøying

1c	kunne velge riktige styringer i verktøyet ut fra det ferdige produktets form

1d	kunne velge riktig overflateruhet på verktøyets deler

1e	kunne beregne emnelengden for verktøydelen før bøying 

1f	kunne bestemme eventuelle etterfjæringsvinkler i verktøyet

1g	kunne forklare hvordan valseretningen i verktøymaterialene har innvirkning på bøyingen


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne velge materialer til støpeverktøy for plast og metaller og kunne utføre enkle beregninger ut fra ønsket funksjon i verktøydelene 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne navngi og kjenne funksjonen og virkemåten til alle detaljer i et støpeverktøy

2b	kunne bruke kataloger til å velge riktig stamform i forhold til den detaljen som skal framstilles i verktøyet

2c	kunne bruke kataloger til å velge ut riktig lengde og diameter på søyler og foringer

2d	kunne velge nødvendige styringer i verktøyet ut fra produkt- og verktøytegningen

2e	kunne velge riktige materialer i alle verktøydeler

2f	kunne plassere kjølekanalene i verktøyet og hvordan disse skal bores i verktøyet

2g	kunne bestemme hvor utstøtene og tilbakestøtene bør plasseres i forhold til verktøydelen som støpes og kunne bestemme riktig klaringsforhold på disse
2h	kunne regne ut krympmål på verktøydelene i forhold til beregnet krympprosent på materialet som skal støpes

2i	kunne forklare betydningen av å ha utskiftbare innsatser i verktøyet

2j	kunne avgjøre hva slags innløp og port som bør brukes ved fylling av formrom, og kunne forklare hvordan innløpene innvirker på effektiv produksjon

2k	kjenne ulike typer innløpssystemer

2l	kunne velge riktig overflatefinhet på verktøyets deler


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne velge materialer til klippeverktøy og kunne utføre enkle beregninger ut fra ønsket funksjon i verktøydelene 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne navngi og kjenne funksjonen og virkemåten til alle deler i et klippeverktøy

3b	kunne velge riktig materiale i alle verktøydeler

3c	kunne velge riktig overflateruhet på verktøyets deler

3d	kunne beregne og kunne velge ut fra tabell riktige klippespalter for de materialene som klippes

3e	kunne beregne klippekrefter i verktøy

3f	kunne beregne kraftsenter i verktøy

3g	kunne velge anordninger for utkast av verktøydel 

3h	kunne beregne fremflytt av materialer 


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne velge materialer til trekkverktøy og kunne utføre enkle beregninger ut fra ønsket funksjon i verktøydelene 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til hvordan utformingen av produktet innvirker på materialvalg til verktøydelen

4b	kunne velge riktige materialer i alle verktøydeler

4c	kunne velge ut riktig lengde og diameter på søyler og foringer ut fra leverandørkataloger

4d	kunne velge riktige styringer ut fra produkt og verktøytegningen

4e	kunne forklare virkemåten til og bruksområdene for forskjellige typer fjærer

4f	kunne beregne rondelldiametre ut fra ferdig mål på verktøydelen

4g	kunne beregne antall trekkoperasjoner ut fra verktøydelens høydemål

4h	kunne forklare betydningen av riktige overflater på trekkradier og andre bevegelige deler i verktøyet

4i	kunne velge ulike smøremidler som kan lette trekkoperasjonene


Mål 5
Lærlingene skal kunne framstille, bygge sammen og kontrollere aktuelle verktøy ut fra tegninger og krav til produkt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne framstille deler til aktuelle verktøy i ulike verktøymaskiner ut fra tegning

5b	kunne gravere preg

5c	kunne kontrollere detaljer etter gitte spesifikasjoner på tegninger 

5d	kunne vurdere riktig overflateruhet på verktøyets deler

5e	kunne tilpasse deler til sammensatte verktøy

5f	kunne gjøre rede for toleransekrav på detaljer i et verktøy

5g	kunne bygge sammen et verktøy ut fra sammenstillingstegning

5h	kunne endre og tilpasse enkeltdetaljer i verktøyet

5i	kunne kontrollere ferdig produkt ut fra produkttegning og kunne korrigere avvik









Mål 6
Lærlingene skal kunne utnytte materialer økonomisk, kunne vedlikeholde aktuelle maskiner og kunne følge verne- og sikkerhetsregler som gjelder for aktuelle maskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne vedlikeholde båndsag til skjæring etter strek

6b	kunne vedlikeholde borslipemaskin, stikkelslipemaskin og aktuelle småmaskiner

6c	kunne vedlikeholde honemaskiner, luftslipemaskiner og pusse- og poleringsutstyr

6d	kunne følge forskriftenes krav til sikkerhetsanordninger for ulike maskiner og verktøy

6e	ha kunnskaper om arbeidstilsynets sikkerhets- og verneregler for presse- og støpemaskiner 

6f	kunne vedlikeholde presse- og støpemaskiner

6g	kunne følge krav og sikkerhetsforskrifter for aktuelle verktøymaskiner

6h	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr og verneinnretninger på maskiner og utstyr 

6i	kunne unngå materialsvinn



2.5	Spesialmaskiner


Mål 1 
Lærlingene skal ha kjennskap til innstilling av verktøy i presser og støpemaskiner og kunne betjene honemaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til riktig oppspenning med klemjern eller skruer

1b	ha kjennskap til innstilling av slaghøyder og frammatingslengder i presser

1c	ha kjennskap til innstilling av slaglengde og støpetrykk i støpemaskiner

1d	kunne bruke honemaskiner til honing av innvendige flater

1e	kunne velge bryner


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til betjening og effektiv utnyttelse av tråderosjonsmaskiner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for bearbeiding av herdede og uherdede materialer

2b	kunne fjerne glødeskall og olje etter varmebehandlingen og kunne begrunne hvorfor dette gjøres

2c	kunne fjerne spon etter sponfraskillende bearbeiding og kunne begrunne hvorfor dette gjøres

2d	kjenne til riktig plassering og boring av starthull i arbeidsstykket før herding og erosjon

2e	kunne gjøre rede for hvordan arbeidsstykket spennes opp med ulike typer klemjern, direkte på bord, på vinkelskive, på klosser og i mekaniske skrustikker

2f	ha kjennskap til geometri for gjennomgående hull, verktøykompensasjon og for skjæring av klippespalter og slippvinkler

2g	kunne gjøre rede for spyle- og kjølemåter for arbeidsstykket

2h	kjenne til hvordan skjæredata tas ut fra tabeller


Mål 3
Lærlingene skal kunne betjene senkeerosjonsmaskin og kjenne til de utnyttelses-mulighetene som senkeerosjon gir

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bearbeide herdede og uherdede materialer

3b	kunne fjerne glødeskall etter varmebehandlingen og kunne begrunne hvorfor dette gjøres

3c	kunne fjerne spon etter sponfraskillende bearbeiding og kunne begrunne hvorfor dette gjøres

3d	kunne utføre riktig oppspenning med forskjellige typer klemjern, direkte på magnetbord, på vinkelskive, i mekanisk skrustikke og direkte på bord

3e	kunne velge elektrodemateriale, kunne spenne opp elektroder og kunne bruke aktuell bearbeidingsteknikk ved framstilling av elektroder

3f	kunne velge riktige gnistspalter i forhold til ferdigmål i arbeidsstykket

3g	kunne utføre riktig spyling, kjøling og fjerning av slam under arbeidsprosessen

3h	kunne vurdere overflatefinhet ut fra kjøreparametre

3i	kunne velge riktig strømstyrke, gnistintervall og gnistspalter ut fra tabeller



2.6	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en måte som ikke er til skade for egen og andres helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke korrekt arbeidsantrekk 

1b	kunne tilrettelegge og utføre arbeidet på en ergonomisk riktig måte 

1c	kunne gjøre rede for hvilke krav bedriften stiller til rutiner for sikring av personell, og kunne etterleve disse kravene

1d	kunne beskytte seg mot allergifremkallende stoffer

1e	kunne forebygge fare for antennelse under arbeidet

1f	kjenne faremomenter ved bruk av høy strømstyrke under arbeidet

1g	kjenne til helserisikoer i forbindelse med bruk av skjæreolje og trykkluft i verktøy


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en måte som ikke er til skade for det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

2b	kjenne til og kunne følge bedriftens helse- og miljøbestemmelser

2c	kjenne til faremomenter ved støping av plast, metaller og gummiforbindelser og kunne ta hensyn til miljøet i arbeidet

2d	kunne disponere og deponere avfall på forsvarlig måte

2e	kjenne mulighetene for resirkulering av plastmaterialer, metaller og gummiforbindelser

2f	kunne lagre slam og væsker på forsvarlig måte

2g	kjenne til ulike typer av merking av deler og komponenter

2h	kjenne til internasjonal fargemerking av stål



2.7	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare 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 kvalitetssikringssystem

1e	kjenne til oppbygningen av NS-ISO-9000 serien, og hvilke krav som stilles til sertifiseringen av bedriften

1f	kjenne til innholdet i en årsrapport fra en bedrift

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

1h	være kjent med ledelsens oppgaver og hvordan beslutninger tas i bedriften 

1i	kunne vurdere den enkelte kundes behov og kunne ivareta disse i arbeidet

1j	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1k	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

1l	ha kunnskaper om produksjonsbegreper 

1m	kunne se sammenhengen mellom egen innsats og bedriftens resultat


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og kjenne til hvordan de selv kan bidra til å opparbeide en sikker arbeidsplass

2b	kjenne egen plassering i bedriften

2c	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2d	kjenne til bedriftens lønnssystemer

2e	kjenne til avtaler mellom arbeidstakerne og bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke aktuelle kontortekniske hjelpemidler
















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 opplæringen i bedrift for verktøymakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Varmebehandling og material-
		kunnskap
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

5%
Modul 2:	Standariserte verktøyelementer, 		småmaskiner, jigger og fiksturer
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 3:	Behandling av verktøy
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

60%
Modul 4:	Spesialmaskiner
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 5:	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

10%
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
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.

