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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 hovslagerfaget.


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, 9. september 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I eldre tider og fram til 1940-50- årene var hestebestanden stor, hesten spilte en sentral rolle i jord- og skogbruk og den ble brukt til transport og i forsvaret. Ofte var det smedene som utførte hovslagerarbeid. Hesteskoene ble i stor grad laget for hånd. Dette gjaldt også verktøyet som ble brukt. Behovet for å kunne smi og tilpasse sko er minst like viktig i dag som i tidligere tider.

Mekaniseringen av jord- og skogbruket førte til dramatisk reduksjon i hestetallet. Det samme gjorde bilens inntog i transportsektoren og reduksjonen av hestens betydning i forsvaret. Resultatet ble at hovslagerfaget og den systematiske opplæring av hovslagere med fagbrev ble så godt som borte i mer enn en generasjon.

De siste tiår har hestebestanden igjen økt kraftig, takket være sports- og hobbyhestens store populæritet. De som skor hester i dag benytter hovedsaklig fabrikklagde sko. Også endel verktøy blir fabrikkfremstilt, men den praktiske utførelsen av yrket har ikke forandret seg nevneverdig. I dag er det et stort behov for kvalifiserte hovslagere.

En hovslager bør også ha et visst kjennskap til klauvstell. Regelmessig og korrekt beskjæring er av stor betydning i dagens storfehold.

Hovslagerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. august 1957.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i hovslagerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I landbruk- og naturforvaltning 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 hovslager-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.

1.4	Kompetanse

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


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-timers faget 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 hovslagerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy

	kunne velge materialer og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne holde orden på arbeidsplassen og vise god yrkeshygiene

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

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

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

	kunne arbeide selvstendig og planmessig

	kunne samarbeide med andre innen faget og på tvers av faggrenser

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	ha kjennskap til dyrevernloven

·	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 sevice overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og fremtidige utviklingsmuligheter

	kunne ta ansvar for egen læring

·	kjenne eget kompetanseområde og kunne henvise til veterinær ved behov


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne til gjeldende forskrifter og regler for verne- og miljøarbeid innen bransjen og kunne følge disse
kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring 
kunne forebygge skader ved å utføre arbeidet etter gjeldende lover og forskrifter
kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr
kunne bruke verktøy, maskiner og utstyr riktig ut fra sikkerhetsmessige og verktøytekniske krav
kjenne kravene til ventilasjon og innredning i rom hvor varmebehandling foregår og kunne følge lover og forskrifter for ventilasjon, støy og belysning
kunne behandle kjemikalier etter gjeldende forskrifter og kunne gjøre rede for lagring av ulike kjemikalier
kunne unngå branntilløp ved å sikre arbeidsplassen og kunne bruke ulike typer brannslokkingsutstyr
kjenne til former for avfallshåndtering og kunne håndtere avfall etter gjeldende lover og forskrifter
kunne ivareta et godt arbeidsmiljø ved å rengjøre og holde orden på arbeidsplassen
kunne bruke riktig løfteteknikk
kunne utføre enkel førstehjelp










2.3	Håndtering av hester


Mål 1
Lærlingene skal kunne håndtere hester på forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

kunne mønstre hest i skritt og trav
kjenne til hjelpemidler som brukes ved fengsling
kjenne til og kunne bruke de vanligste fengslingsmetoder
kunne transportere hest og utføre på- og avlossing
kunne ta opp og bøye hestens bein



2.4	Verktøy


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om materialer som brukes for framstilling av verktøy og utstyr. De skal kunne bruke og vedlikeholde verktøy på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne til nødvendig verktøy og bruken av dette innen faget
kjenne egenskapene til ulike ståltyper og kunne velge egnede materialer til verktøy og utstyr
kunne velge hensiktsmessig materiale til sko
kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold av verktøy og utstyr








2.5	Smiing


Mål 1
Lærlingene skal kunne smi sko og ulike beslag etter tegning og mal

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne retningslinjene som må følges ved tilpasning av sko
kunne velge dimensjon av sko etter hestens størrelse og bruk
kunne tegne og smi parallellsko, ringsko og forfangenhetssko
kunne utføre smiing med oppslager 
kunne utføre smisveising av ringsko
kunne tilpasse fabrikkproduserte sko


Mål 2
Lærlingen skal kunne lage aktuelt verktøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kunne lage smitang, visitertang, rissmeisel, lokkmeisel og stempelhammer og annet aktuelt verktøy
kunne smi, slipe og varmebehandle hovklinge og nitklinge



2.6	Beskjæring og skoing


Mål 1 
Lærlingene skal kunne beskjære og sko hester og ha kjennskap til klauvstell

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kunne beskjære hover av ulik form og størrelse
kunne velge størrelse og tilpasse sko til hovens bæreflate
ha kunnskaper om ulike typer søm og kunne velge søm til skoen
kunne sko med godt sømtak uten fare for sømstikk og sømtrykk
ha kjennskap til beskjæring av klauver



2.7	Balansering og korrigering


Mål 1 
Lærlingene skal kunne balansere og korrigere høver og beinstilling ved beskjæring og skoing

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne til normale gangarter og bevegelsesmønstre
kunne gjenkjenne avvikende bevegelsesmønstre og kunne vurdere tiltak i forhold til dette
kjenne til normale og avvikende beinstillinger og hovformer
kunne utføre balansering og korrigering hos hester med avvikende bevegelsesmønstre
kjenne til helsemessige ulemper ved balansering og korrigering
kunne begrunne nødvendigheten av beskjæring og kunne utføre korrigerende beskjæring



2.8	Sykdommer og skader


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om den normale hov og ulike hovsyksdommer

Hovedmomenter
Lærlingene skal
ha kunnskaper om hovens anatomi, fysiologi og funksjon
ha kunnskaper om årsaker til og symptomer på betennelse
kunne gjøre rede for årsakene til vanlige betennelser i hoven og behandle disse
kjenne til akutt og kronisk forfangenhet og senestyltefot og kunne legge sykebeslag på hester med disse lidelsene
kunne sko hester med hovsenebeinsbetennelse (podotrochleose)
kjenne til symptomer og behandling av sår i sålen
kunne iverksette forebyggende tiltak ved ulike hovsykdommer
ha kunnskaper om aktuelt bandasjemateriell og kunne bandasjere en hov
ha kjennskap til desinfeksjonsmidler og salver som brukes ved hovbehandling og hovpleie
ha kjennskap til dopingreglene
kjenne til hovsykdommer som skal behandles av veterinær


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til den normale klauv og klauvsykdommer

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne til klauvens anatomi og fysiologi
kjenne til de vanligste klauvsykdommene og behandling av disse


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om skader i hoven og kunne behandle disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kunne forklare årsaker, symptomer og komplikasjoner ved hovspalte og hovsprekk
kjenne prinsippene for behandling av hovspalter
kunne behandle ulike former av hovsprekker ved å nytte utskjæring, bandasjering og gipsing
kunne bruke kunststoff, nitting og andre fikseringsmetoder og sykebeslag
kjenne til og kunne behandle tråsår, hul vegg, oksekløft og andre skader som kan oppstå i hoven
kjenne til hovbeinsbrudd og kunne legge på sykebeslag
kunne iverksette forebyggende tiltak ved ulike skader i hoven
kjenne til hvilke skader som må behandles av veterinær



2.9	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling
kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert
ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner
ha kjennskap til bedriftens og bransjens plass i samfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt
være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal
kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften
kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde
kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet
kjenne bransjens organisasjoner, tariff- og arbeidsavtaler
kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.



Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om kundebehandling og ansvar overfor kunden

Hovedmomenter
Lærlingene skal
ha kjennskap til god kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet
kunne foreta forhåndskalkyle på arbeidet
kjenne til gjeldende regler om forsikringsordninger i bransjen
kjenne lover og regler som regulerer forholdet mellom kunde og bedrift
kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres






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 hovslagerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Håndtering av hester

Kapittel 2.3
Mål 1.

5%
Modul 2:	Verktøy, materiallære
Kapittel 2.4
Mål 1.

10%
Modul 3:	Smiing
Kapittel 2.5
Mål 1.

10%
Modul 4:	Beskjæring og skoing

Kapittel 2.6
Mål 1.

50%
Modul 5:	Balansering og korrigering
Kapittel 2.7
Mål 1.

5%
Modul 6:	Sykdommer og skader
Kapittel 2.8
Mål 1, 2 og 3.

15%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


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.

