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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 skogsmaskinførerfaget.


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 flerbrukssystemet er innarbeidet.

I tillegg til at skogbruket skal gi et tilfredsstillende resultat for næringens utøvere og sikre effektiv og jevn råvaretilførsel til industrien, skal det legges vekt på skogens betydning som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter og dyr og som område for jakt og fiske.

Selv om skogsarbeid har lange tradisjoner i Norge, er maskinelt drevet skogsarbeid av forholdsvis ny dato. De fleste landbrukstraktorene ble tatt i bruk i skogsdrift i første halvdel av 1950-årene og de første hogstmaskinene ble tatt i bruk i siste halvdel av 1960-årene. 
Med maskinelt skogsarbeid menes at både hogst og utkjøring av tømmeret foretas med maskiner. I tillegg finnes skogsmaskiner for ungskogpleie, markberedning og planting.

I dag kjøres så godt som alt tømmer med maskiner. Over halvparten av det kvantum som avvirkes felles, kvistes og kappes med hogstmaskin.

Arbeid knyttet til foryngelse og skogpleie er mindre mekaniseret, men også her blir det utarbeidet nye maskiner slik at en økende mekaniseringsgrad må forventes.

De fleste skogsmaskiner eies av selvstendige skogsentreprenør. Firmane er vanligvis små, med fra 1 til 10 ansatte.

Opplæringen tar sikte på å utvikle en kompetanse som er nødvendig for å kunne bruke maskiner i skogbruket på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i skogsmaskinførerfaget 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 heltids opplæring. Opplæringen i bedrift for skogsmaskinførerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 skogsmakinførerfaget

Lærlingene skal

	kunne utføre alt praktisk og maskinelt arbeide som må gjøres i skogen, fra feltene klargjøres og forynges til skogbestandene avvirkes

	kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold av maskiner, kunne feilsøke og rette på mindre feil

	kunne utføre enklere planlegging i forbindelse med arbeidet

	kunne inkludere miljø, hensyn til flerbruk og estetikk i planleggingen og utførelsen av alt arbeid i skogsnaturen

	kunne utøve yrket på en faglig begrunnet og selvstendig måte og med stolthet for yrket

	kunne utføre arbeidet innenfor de lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen

	kunne samarbeide med andre og løse konflikter i arbeidssituasjonen

	selvstendig kunne vurdere om kvalitetskravene til utført arbeid overholdes

	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

	erverve seg nye kunnskaper i takt med utviklingen i skogbruket og være rustet til nødvendig omstilling og spesialisering

	ha kunnskaper om bransjens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav


2.2	Hogstmaskin


Mål 1
Lærlingen skal kunne bruke hogstmaskin

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne hogstmaskiners oppbygning og virkemåte

1b	kunne felle, kviste og kappe med hogstmaskin både i sluttavvirkning og tynning

1c	kunne aptere og kappe tømmeret i henhold til ulik virkesutnytting og aktuell prisliste

1d	kunne bruke dataassisterte apteringssystemer



2.3	Lastetraktor


Mål 1
Lærlingen skal kunne kjøre lastetraktor

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kjenne lastetraktorers oppbygning og virkemåte

1b	kunne laste på, kjøre frem og lesse av tømmer både fra sluttavvirkning og tynning



2.4	Planlegging av drifter


Mål 1
Lærlingen skal kunne planlegge drifter

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne planlegge adkomstveger og utkjøringsveger

1b	kunne planlegge arbeidsgang og opparbeidingsveier på alle aktuelle arbeidsfelt


1c	kunne velge best mulig framgangsmåte med hensyn til framtidig gjenvekst, miljø og flerbrukshensyn

1d	kunne velge avlessingsplasser for tømmeret


Mål 2
Lærlingen skal kunne bruke en skogbruksplan

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	med hjelp av kart fra skogbruksplanen kunne finne bestand som skal behandles

2b	med hjelp av skogbruksplanen kunne bestemme hvilke tiltak som bør/skal utføres i det aktuelle driftsår

2c	kunne ajourføre skogbruksplanen etter foretatte arbeider



2.5	Miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingen skal kunne arbeide på en måte som ikke er til skade for til naturmiljøet

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne velge veier som i minst mulig grad skader naturen

1b	kunne velge hogstmetoder som tar hensyn til menneskers, dyrs og planters behov for liv og trivsel

1c	kjenne oljers skadelige virkning på naturen, kunne treffe nødvendige tiltak for å unngå søl og forurensing og kjenne til bruken av alternative miljøvennlige oljeprodukter

1d	kunne foreta opprydding etter drifter som fjerning av avfall, istandsetting av kjøreveier og gjenfylling av hjulspor m.m.

1e	kjenne til hvilken betyding flerbruk har for bærekraftig utvikling i måten skogbruk utøves på

1f	kjenne til sikkerhetsregler knyttet til bruk av maskiner på vei og i terreng



Mål 2
Lærlingene skal kunne arbeide på en måte som verner egen og andres sikkerhet og helse til eget arbeidsmiljø

Hovedmomenter 
Lærlingen skal

2a	kjenne til nødvendige sikkerhetsinnretninger på maskiner og hvordan disse holdes intakt

2b	kjenne til hvordan riktig bruk og utforming av maskiner påvirker førernes helse og velbefinnende

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

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



2.6	Vedlikehold


Mål 1
Lærlingen skal kunne føre tilsyn med og kunne vedlikeholde skogsmaskinene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre daglig og periodisk vedlikehold på skogsmaskiner

1b	finne mindre feil og utbedre disse i skogen

1c	kunne diagnostisere større feil og mangler på maskinene og formidle dette til reparatør

1d	kunne forstå og bruke verkstedhåndbøker, delekataloger og skjema for elektronikk og hydraulikk for alle typer skogsmaskiner












2.7	Økonomi og arbeidsorganisasjon


Mål 1
Lærlingen skal kunne arbeide selvstendig, effektivt og sikkerhetsmessig forsvarlig

Hovedmomenter
Lærlingen skal

1a	kunne kjøre maskinen hurtig og effektivt

1b	kunne planlegge eget arbeid og kunne samarbeide med andre

1c	kunne lede og instruere andre arbeidere

1d	kunne improvisere og finne gode løsninger

1e	være nøyaktig, ryddig og ordentlig i arbeidsutøvelsen


Mål 2
Lærlingen skal kjenne skogsmaskinenes inntekter og utgifter

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kjenne kostnadene for hogstmaskiner og lastetraktorer

2b	kjenne maskinens produksjonsevne og -inntekter under ulike forhold

2c	kunne føre maskinstatistikk og beregne maskinenes utnyttingsgrad

2d	kunne sette opp etterkalkyler for å kontrollere om kostnader og inntekter svarer til forventet nivå















2.8	Alternativ maskin


Mål 1
Lærlingen skal kunne kjøre minst én av følgende maskiner: stammelunner, skogs-utrustet landbrukstraktor, gravemaskin, plantemaskin, ryddemaskin, skogstaubane, markberedningsmaskin og flishogger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne maskinens oppbygning og virkemåte

1b	kunne bruke maskinen(e) i praktisk arbeid

1c	kunne vedlikeholde maskinen(e) i samsvar med mål og hovedmoment i modul 2.6



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 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





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 skogsmaskinførerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Hogstmaskin
Kapittel 2.2
Mål 1.

30%
Modul 2:	Lastetraktor
Kapittel 2.3
Mål 1.

25%
Modul 3:	Planlegging av drifter
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10%
Modul 4:	Miljø og sikkerhet
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

5%
Modul 5:	Vedlikehold
Kapittel 2.6
Mål 1.

15%
Modul 6: 	Økonomi og arbeidsorganisasjon
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Modul 7:	Alternativ maskin
Kapittel 2.8
Mål 1.

5%
Modul 8:	Bedriftslære
Kapittel 2.9
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.


