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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 modulene for særløp, andre års opplæring i bedrift for blyglassmesterfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 21. mai 1996.
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Feil! Ukjent bryterargument.
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det eldste bevarte glassmaleriet er et Kristushode fra Weissenburg-klosteret i Alsace fra ca. år 1000. Men det var først på 1100- og 1200-tallet (i gotikken) at faget hadde sin største utbred-else, noe glassmaleriene i katedralene rundt om i Europa, særlig i Frankrike, (Chartres, Bourges, Rheims) vitner om. Den gang var det vanlig at adel og velstående håndverkere og kjøpmenn donerte flerfargede blyglassvinduer til kirkene.
Glassmalerier består av vinduer som er satt sammen av fritt tilskårne stykker av gjennomfarget glass i flere kulører, slik at de danner bilder og ornamenter. Detaljer og ornamenter ble malt på og brent i glasset. Fordi glass først bare lot seg framstille i mindre biter, ble det utviklet teknikker som kunne sette bitene sammen til større flater både for lysgjennomgang i bygninger og til dekorative partier. Som innfatningsmateriale ble det brukt tre og bly, fordi materialene var lette å bearbeide.

I Norden, er det særlig i Danmark at faget har vært holdt i hevd. Blyglassmesterverksteder finnes som egne bedrifter, og i tillegg har en del glassmesterbedrifter spesialisert seg på tilvirkning, konservering og reparering av blyglassvinduer og -motiver. Blyglassmesteren og glassmesteren utførte tidligere de samme arbeidsoppgavene. Det var først på begynnelsen av 1900-tallet at vi fikk en spesialisering og oppdeling i blyglassmesterfaget og glassmesterfaget. Dette hadde sammenheng med at man da var i stand til å framstille glass i store flater.

Blyglassmesterfaget omfatter tilvirkning og reparasjoner av glass innfattet i bly og messing, samt framstilling av hjelpemidler som brukes til slike arbeider.

De samme teknikkene er senere blitt benyttet på større glassflater. Etter hvert tok man også i bruk messing som sammenføyningsmateriale, og i vår tid blir også aluminium og kunststoffer brukt som rammer.
I dag arbeider en blyglasshåndverker særlig med sammensetning av glassmalerier og blyinn-fattede ruter til kirker og andre byggverk, men fagarbeideren kan også lage lykter, lamper, speil og andre dekorasjonsgjenstander innfattet i bly.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for blyglass-mesterfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingene avlegge svenneprøve i blyglassmesterfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	blyglassmester.
Fagbetegnelse:	blyglassmesterfaget.
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 1. års oppl. i bedrift
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 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

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 1. års opplæring i bedrift for enkelte fag kan reduseres.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 2. års opplæring i bedrift for blyglassmesterfaget

Lærlingene skal

	vise godt håndlag og verktøyføring

	kunne bruke utstyr, materialer og tid økonomisk

	kunne ta vare på redskaper og utstyr

	kunne arbeide nøyaktig og kunne holde orden under arbeidet

	ha god fargekunnskap

	kunne lage arbeidstegninger

	ha kunnskap om eldre glasshåndverk

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

	kunne bruke kroppen ergonomisk riktig og kunne bruke verneutstyr

	forstå konsekvensene for egen helse og for miljøet ved feil omgang med helsefarlige materialer

	vise evne til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd og kunne benytte seg av aktuelle hjelpemidler

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne arbeide i samsvar med lover, forskrifter og etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte god service

	vise skapende evner, estetisk og kreativ sans ved utførelsen av arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne til utviklingen og bruk av ny teknologi i faget

	kjenne fagets historie og fagets utvikling internasjonalt
2.2	Tegning og maling


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage enkle dekorasjonsarbeider på glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om enkel fargelære og vise fargeforståelse

1b	kjenne til ulike typer tonefarge

1c	kunne tegne et motiv til glassmaleri

1d	kunne male konturer og tonefarger på glass for innbrenning

1e	vise kreativitet ved valg av farger og dekor

1f	kunne foreta innbrenning av motiver og toner

1g	kunne slå opp border av ulike typer

1h	ha kjennskap til egenskaper og kvaliteter til papir og kartong som kan benyttes til sjablonger

1i	kunne lage sjablonger

1j	ha kjennskap til fagets historie



2.3	Tilskjæring av glass


Mål 1
Lærlingene skal kunne skjære til glass som skal brukes til bly- og messinginnfatning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til egenskapene og kvalitetskravene til ulike typer glass

1b	ha kjennskap til ulike typer skjæreverktøy

1c	kunne skjære alle typer glass

1d	kunne skjære glass etter sjablonger
2.4	Sammenføyning, produksjon og reparasjon av bly- og messingglass


Mål 1
Lærlingene skal beherske ulike sammenføyningsteknikker og kunne framstille og reparere bly- og messingglass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage nødvendig tilleggsverktøy til produksjon og reparasjon av innfatninger i bly og messing

1b	kunne bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr til bly- og messinginnfattede arbeider

1c	kjenne til og kunne tilvirke hjelpeutstyr

1d	kunne gjøre rede for de aktuelle blytypene og deres egenskaper

1e	kjenne til produksjonsmetoden for blystenger og kunne trekke bly til eget bruk

1f	kunne lage blyinnfattet vindu med et enkelt motiv nøyaktig etter mål

1g	kunne lage vindu med firkantruter eller spissruter etter mål

1h	kunne lage et messinginnfattet vindu eller et enkelt motiv

1i	kunne lodde bly- og messingvinduer 

1j	kunne lage enkle oppheng for fritthengende motiver eller glassmalerier

1k	ha kjennskap til eldre blyhåndverk

1l	kunne reparere enkle blyhåndverk


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i omgang med maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til og kunne følge sikkerhetsrutiner ved bruk av maskiner og utstyr

2b	kunne bruke verne- og sikkerhetsutstyr ved bruk av maskiner og utstyr

2c	kunne iverksette forebyggende tiltak som forhindrer eller begrenser helse - og miljøskader

2d	kunne utføre enkel førstehjelp

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


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i omgang med materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne ta sikkerhetshensyn ved omgang med glass

3b	ha kunnskap om helsefarlige stoffer som brukes i produksjonen, hvordan disse oppbevares og hvilke skader feilaktig bruk og oppbevaring kan forårsake

3c	kjenne helseskadelige virkninger av langvarig kontakt med bly og kunne forebygge og forhindre forgiftningsskader ved kontakt med bly

3d	kunne bruke verneutstyr i omgang med bly og andre kjemikalier

3e	kunne sørge for god utluftning av gasser ved lodding

3f	kunne arbeide i samsvar med lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet



2.5	Ferdigstilling


Mål 1
Lærlingene skal kunne ferdigstille og montere glassarbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage blyvindukitt

1b	kunne kitte og pusse bly- og messinginnfattede vinduer

1c	kunne sette inn vindu i karm eller åpning og kunne utføre listing






2.6	Bedriftslære

Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie 

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organi-seres og fordeles

1d	kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1e	kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1f	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens betydning nasjonalt og internasjonalt

1g	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1h	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1i	kjenne til hvordan reklamasjoner skal håndteres

1j	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter 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	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2f	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 lærlingene, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingene er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingene
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingene 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 lærlingenes 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 lærlingene og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingene 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 svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for blyglassmesterfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Tegning og maling
Kapittel 2.2
Mål 1.

20%
Modul 2:	Tilskjæring av glass
Kapittel 2.3
Mål 1.

20%
Modul 3:	Sammenføyning, produksjon 		og reparasjon av blyglass
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

40%
Modul 4:	Ferdigstilling
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
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.

