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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 idrettsanleggsfaget.


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, 14. desember 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Gjennom alle år, fra de første idrettslekene i Hellas i gammel tid, har menneskene tilrettelagt for idrettsaktiviteter. I Norge ble disse arbeidsoppgavene ivaretatt av parkarbeidere, gartnere og tilfeldig arbeidshjelp helt fram til begynnelsen på 1960-tallet. Anlegg knyttet til svømming og bad har alltid hatt sin egen betjening.

Utviklingen i vårt land på 50-og 60- tallet førte til at en rekke idretter "trakk i hus" og det ble bygget svømmehaller og idrettshaller. På 70- tallet skjedde det en rivende utvikling både på utendørs- og innendørssektoren. Anleggene ble langt mer spesialiserte og kostnadene ved bygging og drift økte sterkt.

I de større kommunene ble det ansatt egne personer for å ivareta anleggene, uten at dette ble fulgt opp med planmessig opplæring. Utviklingen innen teknologi, konstruksjoner, kompleksitet og matrialvalg, stiller store krav til personalet som skal ivareta anleggene.

Alle våre idrettsanlegg og friområder er bygd og anlagt for å imøtekomme menneskets behov for aktivitet, adspredelse, rekreasjon og sosialt fellesskap.

Det er derfor naturlig at det stilles store krav til faglige kvalifikasjoner med det mangfold av arbeidsoppgaver som de ansatte skal skjøtte. Det er kommunene som bygger og driver de fleste store idrettsanlegg, og opplæringen er tilpasset dette. I tillegg skal også opplæringen imøte-komme behov hos andre anleggseiere.

Opplæringen tar sikte på å utvikle kunnskaper, praktiske ferdigheter i og holdninger knyttet til drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Det stilles store krav til kunnskaper om natur, miljø, vege-tasjon, bygg og anlegg som fagarbeideren skal skjøtte, også i relasjon til lover og bestemmelser. Idrettsanleggsfaget er et allsidig fag som er nært knyttet til anleggsgartnerfaget og til bygge- og anleggsfaget.

Lærlingene tilbys opplæring innen områdene utendørs eller innendørs idrettsanlegg. (Se vedlegg 1.)

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i idrettsanleggsfaget må søkeren normalt ha bestått videregående 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 idretts-anleggsfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 
1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i idrettsanleggsfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	driftsoperatør idrettsanlegg.
Fagbetegnelse: 	idrettsanleggsfaget.

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 studieretningsfaget 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 idrettsanleggsfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke de ulike typene håndverktøy, redskap og maskiner som benyttes i faget og utføre det daglige vedlikehold av disse på en måte som viser forståelse for sikkerhet, miljø og verdier

	vise en positiv holdning til og ha kunnskaper om naturen som økologisk system og naturen som kilde til menneskelig fornying og rekreasjon

	kunne utføre det arbeidet som er vanlig i yrket, forstå egenverdien av arbeidet og verdien av selv å gjøre en innsats og selv planlegge og utføre arbeidsoppgaver

	kunne se sammenhengen mellom biologiske, tekniske, kulturelle, menneskelige og økonomiske forhold knyttet til anlegg, drift, forvaltning og vedlikehold

	kunne arbeide effektivt, rasjonelt, trygt og forsvarlig i forhold til eget og andres arbeidsmiljø og det ytre miljø

	kunne planlegge utførelsen av eget arbeid og kunne bidra til at drifts-, vedlikeholds-, renholds- og serviceplaner settes opp

	utføre sitt arbeid på en sikker og rasjonell måte, kjenne sikkerhets- og verneregler, benytte riktig arbeidsteknikk og ha kunnskaper om hvordan miljø- og helsemessige skader kan forebygges

	kunne lese planer og diskutere arbeidsrekkefølgen med andre yrkesgrupper for ulike aktivitetsanlegg

	være kjent med hvor spisskompetanse for de ulike anlegg og områder finnes

	behandle ulike typer kommunikasjons- og tidtakingsutstyr

	kjenne til reglene for kvalitetssikring av anlegg i forhold til brukere og publikum

	kjenne til og bruke lover, regler og forskrifter som gjelder for ulike typer idrettsanlegg og idrettsaktiviteter i forhold til drift og sikkerhet for utøvere og publikum

	kunne yte god service overfor brukere i ulike typer idrettsanlegg

	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel i faget

	ha utviklet god sans for kvalitet, sikkerhet og estetikk

	ha kunnskaper om etiske verdier og normer i forhold til faget og vår felles kulturarv 

	vise interesse og motivasjon for å tilegne seg ny kunnskap og kunne gi uttrykk for stolthet for yrke og utdanning

	vise en adferd som fremmer likestilling og likeverd innen yrke og i samfunnet

	kjenne til betydningen av markedsføring og ha kunnskaper om utleieadministrasjon



2.2	Idrettshaller, bygg og garderobeanlegg


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om forvaltning, drift og vedlikehold av de mest brukte halltyper 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne tilrettelegge for aktiviteter i de vanligste halltyper som f.eks. flerbrukshaller og spesialhaller

1b	kjenne til normer, krav og idrettsfunksjonelle forhold for de mest brukte halltyper som ulike idrettsgrener har for aktiviteten

1c	ha kunnskaper om lover, forskrifter og regler som regulerer driften av idrettsanlegg

1d	kunne forestå forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshallene etter oppsatte kontrollrutiner

1e	kjenne til drifts- og vedlikeholdsrutiner for varme-, ventilasjons-, kjøle- og fryseanlegg

1f	kunne forestå pleie av de mest brukte standard gulv og dekker og ha kunnskaper om hvordan disse er bygd opp

1g	ha kjennskap til prinsippene for energiøkonomisering (ENØK)

1h	kunne forestå driften på en økonomisk og effektiv måte








Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre vedlikeholdsoppgaver på idrettsbygget og forestå reparasjoner av materiell og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre vedlikehold som maling og snekring og kunne utføre kontroll av låser og låsesystemer

2b	kunne forstå betydningen av et systematisert vedlikeholds- og ettersynsprogram for idrettsutstyr i en idrettshall

2c	kunne måle Lux-verdier og kunne skifte ut lysstoffrør og glimttennere ved behov og etter fast oppsatt driftsplan


Mål 3
Lærlingene skal kunne sette opp en rengjøringsplan for en idrettshall med tilhørende arealer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjennomføre alt renhold som en rengjøringsplan beskriver

3b	kunne bruke og vedlikeholde alt utstyr som brukes ved renhold

3c	kunne gjøre rede for valg av vaskemidler



2.3	Svømme- og badeanlegg


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om forvaltning, drift og vedlikehold av svømmehaller, badeanlegg inne og ute og terapibad

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for de idrettsfunksjonelle forhold i bade- og svømmeanlegg

1b	kunne foreta renhold av basseng med tilhørende utstyr

1c	kjenne til faremomenter i forbindelse med drift av bade- og svømmeanlegg

1d	kunne utarbeide og iverksette en rengjøringsplan

1e	kunne forestå driften på en økonomisk og effektiv måte i samsvar med forskrift for bassengbad, badeanlegg og badstu m.m.


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til prinsippene for vannets gang i sirkulasjonssystemet i ulike typer anlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for filtertyper brukt til rensing av bassengvann

2b	kunne gjøre rede for hvordan returspylingsprosedyre i renseanlegg (sandfilter/ diatomittfilter) fungerer

2c	kjenne til alle komponenter i sirkulasjonssystemet og kunne utføre daglig og periodisk driftskontroll


Mål 3
Lærlingene skal kunne følge og ha ansvar for daglige rutiner med kontroll av badevann

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til de forskriftsmessige krav som stilles til vannkvalitet og hygiene

3b	kunne ta prøver av eller måle parametre for vannkvalitet som forskriften stiller krav om og kunne korrigere disse ved behov

3c	kunne gjøre rede for lov og forskrift som regulerer drift av bassengenes badevann

3d	kjenne til og kunne tolke den informasjonen digitale avlesnings- og styringssentraler formidler

3e	kjenne virkemåten til og faremomentene ved de mest brukte kjemiske stoffer og produkter som brukes i badevann


Mål 4
Lærlingene skal kunne følge de sikkerhetsregler som gjelder i bade- og svømmeanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne alarmplanen i eget badeanlegg
4b	kunne utføre livreddende førstehjelp

4c	kunne følge tilsynspliktene i et svømme- og badeanlegg

4d	kunne følge brann- og evakueringsprosedyren

4e	kunne bruke det redningsutstyret som badeanlegget er utstyrt med


Mål 5
Lærlingene skal kunne sette opp en rengjøringsplan for garderober, toaletter, dusjer, badstuer og tilhørende areal

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne utføre renhold av hele anlegget etter egen oppsatt plan

5b	kunne gjøre rede for valg av rengjøringsmidler

5c	kunne bruke maskiner tilknyttet renhold av anleggets arealer

5d	kjenne til periodisk tilsyn og vedlikehold av dusjer og sluker i anlegget



2.4	Tekniske anlegg


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne utføre enkelt vedlikehold og systematisk kontroll av et vanlig ventilasjonsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skifte filter, viftereimer og utføre renhold av tilgjengelige kanaler

1b	kunne utføre fast kontroll etter prosedyrer for drifts- og vedlikeholdsprogram for ventilasjonsanlegg

1c	kjenne til prinsippene som gjelder for ventilasjonsanlegg og energiøkonomisering (ENØK)






Mål 2
Lærlingene skal kunne følge kontroll og vedlikeholdsrutiner for varme- og fyringsanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre systematisk kontroll og enkelt vedlikehold av et varme- eller fyringsanlegg

2b	ha kunnskaper om god og riktig fyringsteknikk

2c	kjenne til alternative fyrings- og oppvarmingsteknikker

2d	kjenne til styringsprinsippene for et varmeanlegg

2e	kjenne til virkemåten til shuntventil, varmeveksler og andre ventiler

2f	kunne etterfylle og lufte et varmeanlegg


Mål 3
Lærlingene skal kunne orientere seg i anleggstegninger over varmt og kaldt vann og kunne utføre korrigerende tiltak ved vannledningsbrudd

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne finne fram til stoppekraner ved vannledningsbrudd

3b	kunne orientere seg på tegninger over varmt og kaldt vann i et bygg

3c	kunne utføre periodisk enkelt vedlikehold av dusjhoder og vannkraner


Mål 4
Lærlingene skal kunne orientere seg i tegninger over avløpssystemer i bygninger og i grunnen, og kunne utføre enkelt vedlikehold ved driftsstans

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne utføre enkle oppstakingsarbeider etter driftsstans

4b	kunne utføre periodisk kontroll og vedlikehold av avløpssystemer i bygg






Mål 5
Lærlingene skal kunne utføre kontroll av nødlysanlegg og brannvarslingsanlegg etter fastlagt prosedyre

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne avstille alarm på brannsentral og kunne følge prosedyren som gjelder slike alarmer

5b	kunne følge prosedyren som gjelder for sjekking av nødlysanlegg

5c	kunne skifte enkle komponenter som glass på alarmknapper, lysrør i nødlysarmaturer og kunne foreta nødvendig ettersyn av nødaggregater og batterier


Mål 6
Lærlingene skal kunne montere opp og teste ut forsterkeranlegg, høytaleranlegg og utstyr for tidtaking og nedtelling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	ha kunnskaper om bruk av elektronisk utstyr for tidtaking, målregistrering og nedtelling

6b	kunne montere og teste utstyr for tidtaking og nedtelling

6c	kunne montere og teste forsterker og høytalere i faste opplegg



2.5	Ishaller og utendørs kunstisanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere og merke kunstis 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for de idrettsfunksjonelle forhold i ishaller

1b	kunne starte opp kjølemaskineriet og kjenne til prosedyrer for kontroll under drift

1c	kunne forberede flaten som skal islegges

1d	kunne male og merke isflater og underlag

1e	kjenne de klimatiske forutsetningene som er nødvendig for islegging
1f	kjenne til hvilke konsekvenser lekkasje av frysemedium har på individ og miljø

1g	kunne forestå driften på en økonomisk, hygienisk og sikkerhetsmessig effektiv måte


Mål 2
Lærlingene skal kunne legge is i rett tykkelse, kunne montere nødvendig fast utstyr og finpreparere toppdekket

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne legge is i rett tykkelse

2b	kunne preparere toppisdekke

2c	kunne montere nødvendig utstyr i ishallen og uteanlegget etter anvisning


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre enkle drifts- og ettersynskontroller av kjøleanlegget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre daglig arbeid med ettersyn av anlegget 

3b	kjenne til prinsippene for hvordan kjølemaskineriet virker i en-krets system og to-krets system

3c	kjenne til vedlikeholdsrutiner som gjelder for kjøleanlegget og kunne delta i enkelt vedlikeholdsarbeid


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til drifts- og vedlikeholdsrutiner for en isprepareringsmaskin og kunne kjøre en slik maskin

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne kjøre en isprepareringsmaskin og kunne høvle og legge ny is

4b	kunne skifte kniver og etterfylle drivstoff på maskinen

4c	kjenne til serviceintervaller på maskinen og kunne utføre enkelt vedlikehold



Mål 5
Lærlingene skal kjenne de sikkerhetsmessige regler som gjelder i en ishall og instruksen for behandling av frysemidler

Hovemomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne forholdsregler som er fastlagt for behandling av frysemidler og kunne iverksette sikkerhetsmessige tiltak

5b	ha innsikt i hvilke konsekvenser kjemiske stoffer som brukes for å produsere is har for menneske og miljø



2.6	Teknikk, håndverk og utstyrsbehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke utstyr, maskiner og verktøy som er grunnleggende i faget og kunne vedlikeholde anlegg og reparere idrettsmateriell og redskap

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke maskiner, instrumenter, redskap og utstyr som er nødvednig i relasjon til arbeidsoppgavene

1b	kunne bruke maskiner og utstyr ergonomisk riktig

1c	kunne sett opp, slipe og reparere håndredskap og annet teknisk utstyr som brukes i det daglige arbeidet

1d	kunne bruke riktig verneutstyr i forhold til arbeidsoppgavene

1e	kunne koble redskap til traktor manuelt og ved bruk av hurtigkobling

1f	kunne legge på kjetting og velge rett luftrykk ut fra de rådende forhold

1g	kunne bruke planeringsutstyr, snøfreser, trykkluftskompressor og -utstyr, såutstyr og vedlikeholdsutstyr for idrettsplasser

1h	kunne bruke motorsag og ryddesag





Mål 2
Lærlingen skal kunne montere og utplassere utstyr som er relevant for den idretts-aktiviteten som skal utøves og kunne vedlikeholde og kontrollere idrettsutstyret

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne henvise og utplassere utstyr i samsvar med forutsetningene i de ulike idrettsgreners reglement

2b	kunne montere og kontrollere idrettsmateriell og utstyr som skal brukes til trening og konkurranser

2c	kunne planlegge ettersyn og utarbeide kontroll- og vedlikeholdsintervaller for det fast monterte utstyret

2d	kunne sette opp et tilsynsprogram for idrettsutstyr som er spesielt utsatt for slitasje og matrialtretthet



2.7	Utendørs idrettsanlegg, sommer og vinter


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeid på ulike typer utendørs anlegg på en måte som viser forståelse for de grunnleggende prinsipper for oppbygningen av et utendørs idrettsanlegg der forholdet til geografiske, naturgitte og miljømessige forhold også er med

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygning og idrettsfunksjonelle forhold for ulike underlag for utendørs idrettsaktiviteter

1b	bruke aktuelt måleutstyr, sette ut rettlinjer og rette vinkler og kunne måle opp et areal

1c	bruke nivelleringskikkert til å sette ut høyder fra et fastmerke til ønsket planeringsnivå

1d	kjenne til vanlige jordtypers egenskaper og mikro-organismenes betydning for disse egen-skapene, legge ut og bearbeide vekstmasse for etablering av gress og ulike planter og kunne utføre nødvendig jordforbedring, gjødsling, jordarbeiding og komprimering

1e	forstå betydningen av jevn planering uten kuler og svanker samt betydningen av jevnt fall for å lede bort vann og kunne lage gode overganger til eksisterende terreng

1f	kjenne prinsippene som gjelder for drenering og vanning

1g	kunne uføre vedlikehold av grusbaner, gressbaner, kunstgressbaner, ballfelter, løpebaner med ulikt dekke og løkker på en faglig, effektiv og økonomisk måte

1h	kunne sette opp et vedlikeholds- og skjøtselsprogram ut fra utstrakt og intensivt bruk med utgangspunkt i anleggets egenart

1i	kunne vurdere jordprøver og analyseresultater

1j	kunne vurdere bruken av plantevernmidler og andre kjemikalier ut fra virkningen disse har på natur og miljø og egen helse

1k	kunne vurdere vanningen av banedekkene i en økologisk sammenheng og gjennom utføringen av arbeidet utføre oppgaven forsvarlig

1l	kunne iverksette tiltak mot erosjon

1m	kunne gjennomføre tiltak for å forbedre jorda som vekstmedium og for å hindre forurensning av naturen

1n	kunne vurdere næringstilstanden i jorda og sette opp program for gjødsling og kalking ut fra kunnskaper om plantenes næringsbehov 

1o	kunne utføre renhold av idrettsområdene og utføre vedlikehold av vanningsanlegg

1p	kunne ta vare på avfallstoff på en forskriftsmessig forsvarlig måte og ha kjennskap til hvilke skader bruk av maskiner påfører miljøet


Mål 2
Lærlingene skal kunne forberede ballfelter med grus eller kunstgressdekke for vinterbruk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne preparere underlaget gjennom salting og bruk av klorkalsium og vite hvordan disse stoffene virker på snø og is, og på miljøet

2b	kunne fjerne snø og is uten at banedekket tar skade

2c	ha kjennskap til de ulike metoder for oppvarming av banedekker og "ENØK"- konsekvensene av slik oppvarming








Mål 3
Lærlingene skal kunne foreta forberedende barmarksarbeid for ulike løypetraseer, alpin-anlegg og hoppbakker og kunne preparere på snødekket underlag

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke kunnskapene om hvordan frost, snø og is virker på jord, planter, dekker og konstruksjoner i det forberedende arbeidet for vintersesongen

3b	kunne tilrettelegge løypesålen og pakke snømassene og på egen hånd anlegge permanente løyper

3c	kunne bruke snøscooter, løypeprepareringsmaskin med utstyr og kunne snølegge ved bruk av kunstsnøanlegg

3d	kunne følge de grunnleggende prinsipper for løype- og bakkepreparering i relasjon til temperatur- og teleforutsetninger

3e	kjenne til idrettens regelverk og offentlige lover og forskrifter vedrørende skianlegg


Mål 4
Lærlingene skal kunne foreta forberedende arbeid for islegging av naturisbaner og kunne utføre islegging ut fra klimatiske forutsetninger for slik islegging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke ulike metoder for vanningssprøyting med slange, bruk av tankvogn med spredebom samt bruk av teppe og vanning under trykk

4b 	kunne vedlikeholde isflater herunder merke opp for ulike aktivitetsformer, toppsprøyte isflaten og montere vant for ishockey og bandy og iverksette sikkerhetstiltak på hurtigløpsbaner

4c	kunne avslutte issesongen og forberede overgangen til sommerakiviteter med spesiell overvåking av gressbaner som har vært islagt

4d	kunne foreta vurderinger av isflatene på dammer, vann og sjø og ha kjenskap til livredding









2.8	Bedriftslære

Mål 1 
Lærlingene skal kjenne arbeidsplassens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan kommunen som bedrift er organisert og regulert gjennom lovgivning, vedtekter, avtaler og reglement

1b	kjenne arbeidsplassens opprinnelse og utvikling og vite hvordan den er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, kunne følge bedriftens arbeidsrutiner og være kjent med hvordan beslutninger tas

1d	kjenne idrettsanleggets system for internkontroll og kvalitetssikring

1e	ha kjennskap til idrettsanleggets plass i lokalsamfunnet

1g	kjenne idrettsanleggets krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan idrettsanleggets lønnsomhet vurderes

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

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l.
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	-	Endret 6. mars 1996



Moduler i opplæringen i bedrift for idrettsanleggsfaget


1.1	Felles moduler for idrettsanleggsfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Ishaller og utendørs 			kunstisanlegg
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

15%
Modul 2:	Teknikk, håndverk og 		utstyrsbehandling
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

25%


1.2	Moduler for området - utendørs idrettsanlegg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 4:	Idrettshaller, bygg og 		garderobeanlegg
Kapittel 2.2
Mål 1 - b, c og f.
Mål 2 - a og b.
Mål 3 - a og b.



7%
Modul 5:	Svømme- og badeanlegg
Kapittel 2.3
Mål 1 - a, b og c.
Mål 3 - a, b og e.
Mål 4 - a, b, c, d og e.
Mål 5 - a og c.




8%
Modul 6:	Tekniske anlegg
Kapittel 2.4
Mål 3, 4 og 6.

5%
Modul 7:	Utendørs idrettsanlegg, 
		sommer og vinter
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3 og 4.

55%
Til sammen

75%









1.3	Moduler for området - innendørs idrettsanlegg

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 4:	Idrettshaller, bygg og 		garderobeanlegg
Kapittel 2.2
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul 5:	Svømme- og badeanlegg
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

25%
Modul 6:	Tekniske anlegg
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

10%
Modul 7:	Utendørs idrettsanlegg, 
		sommer og vinter
Kapittel 2.7
Mål 1 - a, f, g, k, m, n, o og p.
Mål 2 - a og b.
Mål 3 - b og c.
Mål 4 - b og d.




15%
Til sammen

75%


Lærlingene tilbys opplæring innen områdene utendørs eller innendørs idrettsanlegg.


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.

