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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 yrkessjåførfaget.


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, 17. juli 1996.
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1
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Utbredelsen av tunge kjøretøyer, busser og lastebiler ble vanlig på landsbygda og i byene først i 1930-årene. Den store utviklingen har skjedd etter 2. verdenskrig, og særlig de siste 20 årene. Dette har sammenheng med den generelle utviklingen i samfunnet med økt transportbehov på grunn av handel og forbruk av varer og tjenester nasjonalt og internasjonalt. Utbygging av veg-nettet har bedret rammebetingelsene for transport med kjøretøyer.

Uviklingen viser at det stadig stilles større kompetansekrav til yrkessjåføren. I stigende grad foregår det en spesialisering innen person- og godstransport. Hvert transportområde stiller store krav til produktkunnskaper og til å ta i bruk stadig mer avanserte tekniske hjelpemidler og utstyr.

Yrkessjåføren stilles overfor store utfordringer når det gjelder krav til kvalitet, presisjon og kundebehandling. Dette har ikke minst sammenheng med at næringslivet er opptatt av minst mulig lagerbeholdning, og etterspørselsstyrt produksjon gjør at lastebilen ofte fungerer som et lager mellom produsent og mottaker. På persontransportsiden domineres etterspørselen av tilgjengelighet, regularitet og komfort. 

Internasjonaliseringen av transportregelverket har ført til økende internasjonal konkurranse og økt bruk av informasjonsteknologi. Dette gjør at yrkessjåføren i sitt arbeid må vise ansvars-bevissthet, samarbeidsevne, nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge sin egen arbeidsdag. 

Yrkessjåføren må kunne utføre transportoppdrag på en slik måte at risikoen for ulykker, skader og tap blir minst mulig. Yrkessjåføren må mestre et teknisk krevende kjøretøy i varierte og til tider kompliserte trafikksituasjoner, under skiftende veg- og føreforhold. Yrkessjåføren må kunne vurdere kjøretøyets tekniske tilstand og kunne bruke det slik at trafikkfarlige situasjoner og unødig støy og forurensning ikke oppstår. 

I en tid med store endringer i rammebetingelsene for person- og godstransportselskaper har behovet for fagutdannede yrkesjåfører økt. Tradisjonelt har det vært få opplæringstilbud i transportbransjen og spesielt for yrkessjåførene. 

Yrkessjåfør tunge kjøretøy ble godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 
1. 3. 1991.


1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i yrkessjåførfaget må søkeren normalt ha bestått videregående 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 yrkessjåfør-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 yrkessjåførfaget

Lærlingene skal

	kunne transportere gods og personer

	kunne bruke utstyr og kunne vedlikeholde kjøretøyet på forsvarlig måte

	kunne utvise orden og nøyaktighet under utførelsen av arbeidet

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

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver og kunne melde om eventuelle avvik

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

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

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

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

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

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

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt


2.2	Trafikksikkerhet


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og ferdigheter i bruk av tungt kjøretøy  

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for kjøretøyers konstruksjon og virkemåte

1b	kunne betjene bak-, side- og frontløftere på kjøretøyet

1c	kunne gjøre rede for hvilke momenter som innvirker på økonomisk drift av kjøretøy

1d	kunne forklare den samfunnsmessige betydningen av et godt og planmessig vedlikehold av kjøretøyet

1e	kunne tilfredsstille forskriftenes krav til teoretisk og praktisk del av førerprøven for kjøretøy klasse C og CE 

1f	kunne forklare regler for miljømessig og trafikksikker behandling og bruk av kjøretøyet

1g	kunne gjøre rede for plikter og ansvar ved trafikkulykker


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om bruk av lastebilkran

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare aktuelle kraners oppbygning og virkemåte

2b	kunne beregne stabilitet

2c	kunne forklare regelverket og kunne tolke kranens tekniske data, løftekapasitet og sikkerhetskrav

2d	kunne tilfredsstille krav til teoretisk del av kranførerbeviset for lastebilkran







2.3	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved å følge gjeldende lover og forskrifter under arbeidet

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 deltakerne har i henhold til loven

1c	kunne bruke verneutstyr i henhold til gjeldende bestemmelser

1c	kunne planlegge kjøreoppdrag med tanke på å overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene

1d	kunne tolke identitetsmerker som passasjerer og medtrafikanter bærer og kunne utføre førstehjelp på passasjerer og medtrafikanter dersom en nødsituasjon oppstår

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

1f	vite hvordan de bør opptre ved uhell, ulykker, dødsfall og tildvarende situasjoner, herunder kunne ta ansvar overfor berørte instanser og nærmeste pårørende

1g 	kjenne aktuelle nasjonale og internasjonale nødnumre, og kunne tilkalle assistanse ved uhell som oppstår i inn- og utland

1h	vite hvordan de bør opptre overfor passasjerer påvirket av rusmidler

1i	kjenne og etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll











2.4	Kjøretøylære og vedlikehold


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke ulike tekniske funksjoner og utrustninger som finnes på
kjøretøy og kjøretøykombinasjoner. De skal ha kjennskap til ulike påbygg som brukes på kjøretøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke de mest vanlige girsystemer

1b	kunne bruke de mest vanlige tilleggsbremser på kjøretøy, f.eks. elektromagnetisk brems, turbinbrems og avgassbrems

1c	kjenne til ABS-bremsenes funksjon og begrensninger

1d	kunne bruke kjøretøytekniske utrustninger som boggi, differensialsperre og heve- og senkeanordninger som brukes ved luftfjæring

1e	kjenne til buss-, tømmer-, tank-, bulk-, tipp- og termopåbygg 


Mål 2
Lærlingene skal kunne gjennomføre et generelt vedlikeholdsprogram tilpasset ulike kjøretøy. De skal kunne vurdere og avgjøre om kjøretøyet er i trafikksikker og driftsmessig forsvarlig stand

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne foreta daglig klargjøring av kjøretøy før utkjøring

2b	kunne kontrollere kjøretøyets bremser med hensyn til tetthet, sylinderslaglengde, luftforbruk ved bremsing, bremsebåndtykkelse, 2-krets system, lastfølende ventiler, kompressorkapasitet og frostvern 

2c	kunne kontrollere kjøretøyets ramme og kunne kontrollere fjærer og innfestninger

2d	kunne kontrollere kjøretøyets styreinnretning med hensyn til servoolje, lekkasjer, slakk, innfestninger m.m.

2e	kunne løsne en fjærbrems på en sikker måte 

2f	kunne klargjøre kjøretøy for sleping

2g	kunne smøre, bytte olje og bytte ulike filter i henhold til instruksjonsbok og smørekart
2h	kunne lufte de vanligste dieselsystemer

2i	kunne følge prosedyre for kaldstart

2j	kunne koble hjelpebatterier som brukes ved starthjelp

2k	kunne bytte sikringer og releer

2l	kunne bytte hjul med kjøretøyets eget utstyr

2m	kjenne til konstruksjon, riktig bruk og vedlikehold av dekk

2n	kunne legge på og reparere kjettinger

2o	kunne rengjøre et kjøretøy innvendig og utvendig

2p	kunne kontrollere forbindelsen mellom bil og tilhenger

2q	kunne utføre rutinemessig vedlikehold på ulike påbygg

2r	kunne tippe hytta på en lastebil



2.5	Dokumenter, kommunikasjon og transportgeografi


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle de mest vanlige dokumenter som brukes i nasjonal og
internasjonal vegtransport. De skal kunne betjene en reisekasse og bruke kredittkort. De skal ha kjennskap til rettigheter og plikter for kjøring både innenlands og utenlands

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til befordringsvedtekter og kunne følge bestemmelsene i vedtektene

1b	kunne behandle kjøretøydokumenter og transportdokumenter for nasjonal og internasjonal transport

1c	kunne behandle transitt- og klareringsdokumenter

1d	kjenne til hvordan kjøretillatelser skaffes

1e	kunne innhente opplysninger om nasjonale og internasjonale vekt-, høyde-, bredde- og lengdebegrensninger og om ulike kjøreforbud og restriksjoner

1f	kunne bestille transport på ulike transportmidler
1g	kunne håndtere en reisekasse med ulike valutaer

1h	kjenne bruksområdene til og kunne bruke ulike kredittkort 

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

1j	kunne behandle innenlands- og grensepasserende fraktbrev 


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke de mest vanlige kommunikasjons-systemer 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke internt kommunikasjonsutstyr

2b	kjenne til ulike mobiltelefonsystemer og deres dekningsområde

2c	kjenne prinsippene for satelittkommunikasjon og kunne bruke dette 

2d	kunne bruke personsøker, telefax, mobitex og mobiltelefon


Mål 3
Lærlingene skal kunne planlegge reiseruter ut fra løpende informasjon om veg-, føre- 
og trafikkforhold. De skal kunne finne fram til bestemmelsessteder innen gitte tidsfrister 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne sette opp en økonomisk og miljøvennlig kjøreplan ved hjelp av kartverk og  fergeplaner  

3b	kunne foreta en hensiktsmessig lasting av kjøretøyet ut fra vegspesifikasjoner

3c	kunne ta hensyn til begrensninger som vekt, høyde, lengde og bredde 

3d	kunne innhente informasjon om veg-, føre- og trafikkforhold

3e	kunne bestemme vegvalg eller fergevalg ved transport av farlig gods





2.6	Kundebehandling og økonomi 


Mål 1
Lærlingene skal kunne yte god service og kunne behandle ulike kundegrupper på en tilfredsstillende måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

1b	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

1c	vite forskjellen på kjerneservice og periferiservice

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

1e	kjenne servicebehovene til ulike passasjergrupper som f.eks barn, eldre og funksjonshemmede  

1f	kunne veilede og håndtere kunder som opptrer ureglementert og til sjenanse for andre 

1g	forstå betydningen av god hygiene og korrekt uniformsbruk under arbeidsutførelsen

1h	kunne ta imot og videreformidle klager fra kunder

1i	vite hvordan de bør opptre ved forsinkelser og andre uregelmessigheter som kan være til ulempe for kunden


Mål 2
Elevene skal kunne utarbeide pristilbud på oppdrag og ha kjennskap til regnskap for bruk av kjøretøy

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne lage pristilbud på et kjøreoppdrag manuelt eller ved hjelp av tilgjengelig datateknologi

2b	kunne forklare oppbygningen av et kjøretøyregnskap 

2c	kjenne til aktuelle forsikringsformer for kjøretøy

2d	kjenne til hvilke skatter og avgifter som er knyttet til bruk og drift av tunge kjøretøy

Mål 3
Lærlingene skal kjenne den økonomiske betydningen av riktig valg og bruk av kjøretøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om driftsøkonomi på kjøretøy

3b	ha kunnskaper om den økonomiske betydningen av tilpasset materiell

3c	ha kunnskaper om hvordan kjøreadferd påvirker økonomi og regularitet



2.7	Persontransport


Mål 1
Lærlingene skal kunne transportere personer etter gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne følge forskriftenes krav til persontransportoppdrag og kunne følge rutiner for skift- og ruteplanlegging og for enkeltoppdrag ved transport i og utenfor rute

1b	kunne betjene elektronisk billettering og andre billetteringssystemer

1c	kunne bruke moderasjonsordninger fastsatt av myndighetene

1d	kunne bruke ulike rutetabeller, stedsanvisere og andre informasjonssystemer

1e	kunne betjene tekniske og servicerelaterte hjelpemidler til nytte for passasjerene 

1f	kunne ta tilbørlig hensyn til trafikksikkerhet ved betjening av kunder under transport

1g	ha kunnskaper om den del av reiselivsnæringen som nytter busstransport 

1h	kunne medbringe og kontrollere dokumenter som f.eks. fergebilletter og hotellpass

1i	kunne opptre korrekt overfor passasjerer under turbiloppdrag

1j	kunne vurdere bruk av buss i forhold til andre transportmidler og kunne veilede kunden om busstransport i forhold til andre transportmidler

1k	kunne følge ADR-forskriftene ved busstransport

2.8	Godstransport


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre transportoppdrag med gods i henhold til gitte spesifikasjoner og regler 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne transportere de vanligste typer gods med åpen eller lukket bil på en faglig forsvarlig måte

1b	ha kunnskaper om ulike vareslag i godsmarkedet

1c	kunne håndtere gods på forskriftsmessig måte

1d	kjenne symboler som brukes ved merking av gods

1e	kunne foreta en planmessig lasting

1f	kunne stue og sikre lasten og plassere lasten med hensyn til vektfordeling

1g	kunne bruke godkjente tekniske hjelpemidler ved lasting og lossing

1h	kunne behandle fraktdokumenter i tilknytning til lasten

1i	kunne opptre korrekt i henhold til kontroll- og rapporteringsrutiner ved skade, manko og forsinkelser

1j	kunne bytte og låse containere og vekselflak

1k	kunne rigge opp og ned et kapell

1l	kunne betjene påmontert teknisk utstyr

1m	kunne stille opp kjøretøy riktig under lasting og lossing

1n	kunne vektberegne last ut fra volum og egenvekt, og kjenne til hvordan ulike godsslag oppfører seg under varierende transportforhold

1o	kunne følge gjeldende forskrift om kjøre- og hviletid ved transport

1p	kunne følge ADR-forskriftene ved transportoppdrag




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 etterleve kravene i bedriftens system for kvalitetssikring

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

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne til tilskuddsavtaler mellom busselskaper og myndighetene

1h	ha kjennskap til anbudsløsninger innen vegtransport i henhold til avtaleverk

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

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 yrkessjåførfaget


Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Trafikksikkerhet
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2

25%
Modul 2:	Helse, miljø og sikkerhet

Kapittel 2.3
Mål 1 

5%
Modul 3:	Kjøretøylære og vedlikehold

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2

10%
Modul 4:	Dokumenter, kommunikasjon og 		transportgeografi
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

5%
Modul 5:	Kundebehandling og økonomi

Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3

5%
Modul 6:	Persontransport

Kapittel 2.7
Mål 1.

15%
Modul 7:	Godstransport 
Kapittel 2.8
Mål 1.

30%
Modul 8:	Bedriftslære

Kapittel 2.9
Mål 1 og 2 

5%
Til sammen

100%

 Opplæring i modul 1 trafikksikkerhet, skal gjennomføres etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

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.

