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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 anleggsgartnerfaget.


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, 20. oktober 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Anleggsgartnerfaget er et allsidig fag som har nær tilknytning til andre naturbruksfag og til bygg- og anleggsfagene. Faget er både miljøskapende og miljøbevarende og har røtter langt tilbake i historien til gresk, kinesisk, egyptisk og babylonsk hagekultur. Det ble startet skoleutdanning i anleggsgartnerfaget i Norge allerede i 1917, slik at de første anleggsgartnere ble ferdig utdannet i 1919.

Anlegg, stell og vedlikehold av parker, hager, rekreasjons- og boområder og kulturlandskap er viktige oppgaver for en anleggsgartner. I faget arbeides det blant annet med naturmaterialer som jord, planter, stein, betong og tre. 

Anleggsgartnerens arbeidsområder er opparbeiding, drift og vedlikehold av gågater, torg og parker, grøntanlegg ved private og offentlige bygninger, industriområder, idrettsanlegg, kirke-gårder, lekeplasser, skoleanlegg, private hager og rekreasjonsområder i naturen.

Sentrale arbeidsoppgaver for en anleggsgartner vil være:
	terrengarbeider der det opparbeides ulike typer grøntanlegg f.eks. parker, kirkegårder, plasser osv.
	natursteins- og betongarbeider med for eksempel brostein, skifer, granitt og betong som materiale
	vegetasjonsarbeider med bruk av trær, busker, stauder, blomster og gras
	vedlikehold av de ulike anleggstypene.

Fra 1. januar 1984 er anleggsgartnerfaget lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet som lærefag.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i anleggsgartnerfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg 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 anleggsgart-nerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 






1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i anleggsgartnerfaget.
Etter bestått fag utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	anleggsgartner.
Fagbetegnelse: 	anleggsgartnerfaget.

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 
187 timer
0 timer
Til sammen
1309 timer
674 timer
635 timer

*	I studieretning for naturbruk er 5-timersfaget i naturfag lagt inn i grunnkurset.

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 anleggsgartnerfaget

Lærlingene skal

	kunne utføre vanlig anleggsgartnerarbeid tilpasset årstidene

	kunne velge, bruke og vedlikeholde riktig utstyr, redskap og maskiner tilpasset arbeidet

	vise innsatsvilje og kunne planlegge og utføre arbeidsoppgaver på en måte som viser for-ståelse for egenverdien av arbeid, kunne arbeide effektivt, selvstendig og på en måte som skaper et trygt arbeidsmiljø

	ha kunnskaper om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle og økonomiske forhold knyttet til anlegg, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder

	kunne forstå hvordan grøntanlegg og naturområder for trivsel og fysisk fostring drives i tråd med miljøhensyn

	vise interesse og motivasjon for å tilegne seg ny kunnskap, kunne ta ansvar for egen arbeidssituasjon og egen læring, og føle stolthet for utdanning og yrke

	ha kunnskaper om de alvorligste arbeidsmiljøproblemene i faget og forstå og kunne forholde seg til de helsemessige konsekvensene av disse

	kunne samarbeide med andre på tvers av faggrenser

	kunne arbeide for reell likestilling mellom kjønnene i yrkesliv og i samfunnet ellers

	ha kunnskaper om de etiske verdier vår kultur bygger på og kunne utføre arbeidet på en måte som viser sans for estetikk og kvalitet

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kjenne til fagets tradisjoner, egenart og utvikling

	kjenne ulike anleggstypers funksjon i forhold til ulike brukergrupper

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt



2.2	Nyanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre ulike nyanleggsoppgaver etter planer, arbeidstegninger og beskrivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre vanlig anleggsgartnerarbeid etter arbeidstegninger og beskrivelser og forstå sammenhengen mellom nyanleggsarbeider og vedlikeholdsarbeider

1b	ha kunnskaper om ulike anleggstypers funksjon og kunne utføre godt håndverk og finne gode estetiske løsninger

1c	kjenne til utgifts- og inntektssidene ved anleggsarbeid og kunne vurdere økonomien ved utføring av arbeidsoppgavene

1d	kunne merke opp i forhold til tegning og beskrivelse, sette opp salinger, sette ut høyder og kunne foreta enkelt stikkingsarbeid


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge riktige byggematerialer og kunne bruke materialene rasjonelt i ulike arbeidsoppgaver

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	på grunnlag av god materialkunnskap kunne forarbeide og bearbeide ulike materialer og utnytte materialene godt

2b	vite hvilke krav som stilles til fundamentering, planering og komprimering ved ulike arbeidsoppgaver og kunne utføre slikt arbeid i henhold til standard

2c	kunne legge toppdekker av vanlig brukte natur- og prefabrikkerte materialer og kjenne hvilke kvalitetskrav som stilles til slikt arbeid

2d	kunne sette kantstein, bygge tørrmur og forblende murer

2e	kunne utføre enkelt forskalings-, armerings- og støpearbeid og kunne snekre enkle trekonstruksjoner

2f	kunne montere aktuelt parkutstyr og lekeplassutrustning




Mål 3
Lærlingene skal ha allsidige kunnskaper om vegetasjon og vekstvilkår for vanlige vekster i grøntanleggene og kjenne deres kvalitetskrav 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha god kjennskap til vanlig plantebruk og plantenes krav til miljø og hvordan levende plantemateriale behandles fra mottak til ferdig tilplantet anlegg

3b	kunne utføre faglig godt plantearbeid, grunnarbeid, jordforbedring, skjæring, trepleie m.m. og vite betydningen dette har for etablering og vedlikehold

3c	kunne velge ulike grasarter og grasfrøblandinger i forhold til vekstmiljø, kunne bruke riktig frømengde og kunne opparbeide grasarealer ved såing og bruk av ferdiggras

3d	kunne utføre forebyggende arbeid for å ta vare på eksisterende vegetasjon i anleggs-perioden



2.3	Drift og vedlikehold


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til det økologiske samspillet i ulike naturlige plantesamfunn. De skal vite hvilke mulige konsekvenser inngrep i naturlige plantesamfunn kan ha

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre vedlikeholdsarbeid i naturområder og vegetasjon på en måte som tar hensyn til samspillet mellom planter, nytte- og skadedyr

1b	kunne velge riktig utstyr, metode og hjelpemiddel i vedlikeholdsarbeidet i forhold til miljøhensyn 

1c	kjenne vanlige årstidsavhengige vedlikeholdsarbeider i grøntanlegg og plantinger og kunne utføre fagmessig vedlikehold til rett tid

1d	kunne gjennomføre kulturtiltak og plantevern som tar hensyn til det økologiske samspillet ved å unngå unødig bruk av kjemikalier og næringsstoffer






Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre forefallende og forebyggende vedlikeholdsarbeid for grønt-arealer og kunne delta i arbeidet med å lage vedlikeholdsplaner for grøntarealer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre vanlig vedlikeholdsarbeid i forhold til ugras, skadedyr og sykdommer og kunne vurdere når slikt arbeid skal iverksettes

2b	kunne utføre arbeidet i tråd med gjeldende regler og forskrifter og ta miljøhensyn under arbeidet

2c	kunne bruke alternative metoder for vedlikehold i forhold til ugras, skadedyr og sykdommer og kunne begrunne valg av metode

2d	kunne delta i utarbeiding av vedlikeholdsplaner for grasarealer og plantinger og kjenne til fordeler og ulemper ved ulike metoder for slikt grøntvedlikehold

2e	kunne utføre vedlikeholdsarbeid etter oppsatte planer og kunne endre planene som følge av klimatiske faktorer


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre vanlig drifts- og vedlikeholdsarbeid under ulike klimatiske forhold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne vedlikeholde ulike typer slitedekker

3b	kunne vedlikeholde ulike konstruksjoner i grunnen og på terreng

3c	kunne utføre reparasjoner, renhold og periodisk vedlikehold av slitedekker og konstruksjoner

3d	kunne vurdere når det er nødvendig å tilkalle autoriserte fagfolk for påvising av installasjoner i grunnen

3e	ha kunnskaper om virkningen klimaet har på jord, planter, dekker og konstruksjoner

3f	kunne iverksette forebyggende tiltak mot de negative virkninger klimaet har på jord, planter, dekker og kontruksjoner




2.4	Landmåling


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke kart, aktuelt utstyr og instrumenter for landmåling og kunne følge de nødvendige rutiner for å ta vare på dette

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre utmåling og høydemåling nøyaktig

1b	kunne sette ut, rette vinkler, stikke ut linjer og kurver og beregne fall

1c	kunne måle lengder i flatt og skrånende terreng og forbi hindringer, og kunne beregne areal og masse

1d	kunne konstruere og plassere salinger og høydestikk



2.5	Maskiner, redskap og utstyr


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke aktuelle maskiner, redskap og utstyr med henblikk på de ressurser som forvaltes og ut fra sikkerhets- og miljøhensyn

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke maskiner, redskap og utstyr for vanlig anleggsgartnerarbeid

1b	kunne bruke maskiner, redskap og utstyr i tråd med arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og forskrifter

1c	kunne praktisere riktig arbeidsteknikk

1d	vite betydningen av rutinemessig ettersyn og vedlikehold i forhold til sikkerhet og økonomi








2.6	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 bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1e	ha kunnskaper om kundebehandling

1f	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres


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	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

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

2f	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 anleggsgartnerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Nyanlegg
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

40%
Modul 2:	Drift og vedlikehold
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

30%
Modul 3:	Landmåling
Kapittel 2.4
Mål 1.

5%
Modul 4:	Maskiner, redskap og utstyr
Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
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.


