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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 skogsarbeiderfaget.


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, 4. september 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Skogbruk er bruk og forvaltning av skog- og utmarksarealer i vid betydning. Skog er en fornybar ressurs av stor nasjonal og global betydning. Norsk skogpolitikk bygger på ideen om langsiktig ressursforvaltning der flerbrukshensyn er innarbeidet. Skogen har betydd mye for menneskene til alle tider. Den har vært en viktig del av livsgrunnlaget og har gitt menneskene både mat, klær, brensel og byggematerialer. I nyere tid har både skogsarbeider og skogeier hentet sitt levebrød fra skogen.

Skogsarbeidet har blitt sett på som fritt og godt, men har alltid vært tungt og krevende. Særlig i gamle dager var det mye slit som kunne gå ut over kropp og helse for mange. Det ble satt i gang opplæring for skogsarbeidere like etter 2.verdenskrig og den første skogsarbeiderskolen ble opp-rettet på Sønsterud i Hedmark allerede i 1946. I 60-årene ble tilsvarende opplæring satt i gang på Finsås i Nord-Trøndelag og på Saggrenda i Buskerud.

I starten var opplæringen korte kurs der arbeidsteknikk og bruk av håndredskap var viktigst. Seinere kom helårskursene og opplæringen ble mer allsidig og omfattende. Det ble f.eks. etterhvert også gitt opplæring i bruk av maskiner og utstyr, samtidig som stell av skog og økonomi ble viktigere.

I dag er mye tungt arbeid med hogst og transport overtatt av maskiner. Det er likevel behov for manuell arbeidskraft spesielt i forhold til stell av skogen i vid forstand. Et fellestrekk for skogs-arbeiderne i dag er at de må løse oppgavene selvstendig. Opplæringen i bedrift inneholder vanlige arbeidsoppgaver i skogbruket over en sesong. Det vil si at vinterhalvåret består vesentlig av hogst og kjøring, mens barmarksperioden brukes til ungskogpleie, planting og annet arbeid som krever snøfri mark.

Innen skogsarbeiderfaget finner vi både private og offentlige ansatte, de sistnevnte innen f.eks. kommune- og statsskog. Mange arbeider også i privatskogbruket - som enenæring eller i kombinasjon med annen naturbruksvirksomhet.

Hovedoppgaven for en skogsarbeider er å pleie og utnytte skogen slik at den blir en vedvarende inntektskilde for skogeieren og en råstoffkilde for industrien. En skogsarbeider må samtidig ta hensyn til skogen som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter og dyr og område for jakt og fiske.

Skogbruket har gode forutsetninger for å skape attraktive arbeidsplasser. Skogsarbeidet er et selvstendig yrke der frihet forenes med ansvar. I skogbruket finnes også et yrkesfelleskap som både er knyttet til bygdemiljøet og til hele "Skogbruks-Norge", og som er basert på en felles interesse for natur og miljø.




1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i skogsarbeiderfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I skogbruk 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 skogs-arbeiderfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 eller fagbrev. 
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 delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fagbrev 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 skogsarbeiderfaget

Lærlingene skal

	kjenne skogen som økologisk system, som grunnlag for virkesproduksjon og som kilde til friluftsliv og kunne legge denne kunnskapen til grunn for arbeidet

	kunne bruke nødvendige maskiner, redskap og utstyr for skogsarbeid

	kjenne til hvordan skogbruk kan drives innen naturens tålegrenser og uten fare for skade på liv og helse

	kunne utføre alt praktisk arbeid i skogen og kunne arbeide effektivt, selvstendig, trygt og nøyaktig

	ha kunnskaper om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle, markedsmessige og økonomiske forhold ved produksjon av varer og tjenester fra skogbruk

	kjenne betydningen av at skogbruks- og utmarksnæringen er en helhet i flersidig bruk av skog og utmark der også estetiske hensyn og biologisk mangfold må ivaretas

	forstå egenverdien av arbeid, verdien av selv å gjøre en innsats og utføre pålagte arbeidsoppgaver

	kunne samarbeide med andre og være med på å ta ansvar for medmennesker og omgivelser gjennom egne initiativ

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder i skogsarbeiderfaget og skogbruket

	kunne tilegne seg nye kunnskaper, holde seg faglig ajour og føle stolthet over utdanning og yrke innen skogbruk

	ha kjennskap til og kunne følge de lover og forskrifter som gjelder for skogsarbeiderfaget

	vise en adferd som fremmer reell likestilling og likeverd innen skogbruk og i samfunnet ellers

	ta ansvar for egen situasjon og læring, kunne se muligheter til forbedringer under arbeidet og kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne praktisere en riktig arbeidsteknikk og bruke nødvendig verneutstyr for å unngå eller forebygge de alvorligste arbeidsmiljøproblemene i yrker som er knyttet til skogbruk og naturbruk

	kjenne skogsarbeiderfagets tradisjoner, egenart, framtidige utviklingsmuligheter og betydning i samfunnet i dag

	vite hvorfor satsing på helse, miljø og sikkerhet også gir økt verdiskaping i bedriften




2.2	Skogskjøtsel


Mål 1
Lærlingen skal kunne planlegge og utføre stell av skog for å oppnå optimal volum- og kvalitetsproduksjon av trevirke

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne velge riktig foryngelsesmetode, velge riktig treslag, planlegge arbeidet og utføre dette på en rasjonell og riktig måte

1b	kunne planlegge, velge riktige tiltak og bruke de vanligste metodene for ungskogpleie og bestandspleie for å oppnå optimal volum- og kvalitetsproduksjon av trevirke gjennom stedstilpasset skogbehandling

1c	kunne gjennomføre ett av følgende arbeider: stammekvisting, markberedning, sprøyting, gjødsling eller vedlikehold av vei

1d	kjenne til de viktigste årsakene til skade på skog og bruke denne kunnskapen i skogbehandling for å forebygge og begrense skadene


Mål 2
Lærlingen skal kunne gjennomføre skogbehandling som ansvarlig forvalter av framtidas naturressurser ved å ta hensyn til natur og miljø

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kunne forvalte naturgrunnlaget på en miljømessig forsvarlig måte

2b	kunne gjennomføre skogsbehandling i forhold til vilt- og friluftslivsinteresser

2c	kjenne til livsgrunnlaget for de vanligste dyreartene og kunne ta hensyn til dette i sitt arbeid

2d	kunne behandle skog på en måte som verner natur- og kulturlandskap

2e	kunne utføre sitt arbeid på en slik måte at sårbare dyre- og plantearter ikke trues








2.3	Driftsteknikk


Mål 1
Lærlingen skal kunne planlegge og utføre skogsdrift ved hjelp av de vanligste drifts-metodene og med hensyn til driftsøkonomi, naturmiljø og friluftsliv

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne planlegge og utføre foryngelseshogst tilrettelagt for utkjøring med landbrukstraktor, stammelunner og lastetraktor

1b	kunne planlegge og utføre tynningshogst tilrettelagt for de mest aktuelle framdriftsmetodene

1c	kunne planlegge og utføre framkjøring ved foryngelseshogst med landbrukstraktor, stammelunner og lastetraktor

1d	kunne planlegge og utføre framkjøring i tynningsdrift med de mest aktuelle driftsmetodene

1e	kunne velge driftsmetoder og gjennomføre all skogsdrift ut fra hensyn til skogforhold, foryngelse, naturmiljø og friluftsliv

1f	kunne legge opp tømmeret på velteplass rasjonelt og ut fra gjeldende regler


Mål 2
Lærlingen skal ta ansvar for egen og andres sikkerhet og praktisere gjeldende sikkerhetsbestemmelser

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kunne velge riktig utstyr og bruke dette på en sikker måte for seg selv og andre og sørge for at verneinnretninger og bruk av personlig verneutstyr er i henhold til reglene

2b	kunne utføre arbeidet rasjonelt og med riktig arbeidsteknikk

2c	kjenne til helseskadelige virkninger av oljer og drivstoff og vite hvordan man best beskytter seg mot disse

2d	kjenne til og kunne bruke ulike typer brannslokkingsutstyr på maskiner






Mål 3
Lærlingen skal kunne utnytte tømmeret på en måte som gir best mulig økonomisk 
resultat gjennom behandling og aptering

Hovedmomenter
Lærlingen skal

3a	kjenne de tekniske egenskapene til de viktigste treslagene i norsk skogbruk og bruke dette i virkesutnytting

3b	kjenne de viktigste sortimenter, deres kvalitetskrav, verdi og leveringsvilkår

3c	kunne aptere og kappe tømmeret riktig



2.4	Økonomi og planlegging


Mål 1
Lærlingen skal kjenne hovedtrekkene i distriktets skogbrukshistorie og den betydning skogen har for bedriften som aktuell og langsiktig ressurs

Hovedmomenter
Lærlingen skal 

1a	kjenne arealtall og andre sentrale mengdetall for bedriften og distriktet

1b	kjenne til skogens betydning for bedriften og distriktet


Mål 2
Lærlingen skal kunne beskrive inntekter og kostnader i sitt arbeid og kunne forklare hvordan valg, prioriteringer og arbeidsutførelse påvirker det økonomiske resultatet

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kunne utføre enkle driftsøkonomiske kalkyler for skogsdrifter, tiltak for skogskjøtsel og bruk av driftsmidler

2b	kunne beregne lønninger og driftspriser på grunnlag av tariffer, avtaler, skog- og driftsforhold

2c	kjenne til sammenhengen mellom skogproduktenes kvalitetskrav og verdi

2d	kunne kappe tømmeret på den økonomisk beste måte for salg

2e	kjenne til de viktigste forholdene som påvirker lønnsomhet av investeringer


Mål 3
Lærlingen skal kunne grunnleggende planlegging i skogbruket

Hovedmomenter
Lærlingen skal

3a	kunne nyttiggjøre seg begrepene hogstklasse, bonitet og bestand

3b	kunne arbeide etter kart og flybilder, tegne kroki og kunne areal- og volumberegne et bestand

3c	kunne bruke og ajourføre en skogbruksplan

3d	kunne sette opp driftsbudsjett og plan for eget arbeid og kunne vurdere resultatet av dette


Mål 4
Lærlingen skal kunne bidra til at menneskelige ressurser blir utnyttet og at det skapes effektive og gode arbeidsplasser

Hovedmomenter
Lærlingen skal

4a	kunne lede og instruere andre

4b	kjenne bedriftens lønnsvilkår, arbeidsvilkår og gjeldende avtaleverk

4c	kjenne aktuelle lover og forskrifter



2.5	Maskin- og motorlære


Mål 1
Lærlingen skal kunne utføre nødvendig vedlikehold av alt aktuelt utstyr og kunne foreta enklere feilsøking og mindre reparasjoner

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne foreta vedlikehold og utføre reparasjoner på motorsager, ryddesager og andre bensindrevne småmaskiner


1b	kunne foreta vedlikehold, utføre enklere feilsøking og mindre reparasjoner på traktorer, skogsmaskiner og tilleggsutstyr

1c	kunne bruke håndbøker, delelister samt skjema for elektriske og hydrauliske anlegg


Mål 2
Lærlingen skal kunne vurdere hvordan maskiner og redskaper påvirker det ytre og indre miljø, og ta nødvendige hensyn for å unngå skader på helse og naturmiljø

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kjenne til ergonomiske og sikkerhetsmessige krav for bruk av redskap og utstyr og kunne følge disse i arbeidet

2b	kjenne til egenskapene for drivstoff og smøremidler og ut i fra dette velge typer som i minst mulig grad skader helse og naturmiljø

2c	kjenne til maskiners terrenggående egenskaper og på grunnlag av dette velge utstyr som i minst mulig grad skader naturen



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 kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet
1h	kjenne til hvordan klager skal håndteres 

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	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

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

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtordning 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


Moduler i opplæringen i bedrift for skogsarbeiderfaget


Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Skogskjøtsel
Kapittel
Mål 1 og 2.

25%
Modul 2:	Driftsteknikk

		Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.3. 
Mål 1 og 3.
Kapittel 2.3.
Mål 2.

45%

5%
Modul 3: 	Økonomi og planlegging
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

10%
Modul 4: 	Maskin- og motorlære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

10%
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.


