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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 byggtapetsererfaget.


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, 21. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Byggtapetserfaget ble skilt ut som eget håndverksfag i 1930. Inntil da hadde faget vært utøvd av salmakere og møbeltapetserere som var den håndverksgruppe som best kunne ta seg av trekking av vegger med tapet som ble vanlig i løpet av 1700- og 1800-tallet. Den gang benyttet man håndtrykte tapeter til veggbekledning, og trakk tak og vegger med strie og maskinpapir. Tapetsering med ulike materialer er fortsatt en del av faget, men nye områder som gulvarbeid med tepper av forskjellige stoffer, vinyl- og linoleumsbelegg er kommet til. En viktig del av faget er arbeid med gulv- og veggmaterialer i våtrom. Faget er i utvikling og det utvikles stadig nye typer materialer og verktøy i tillegg til at nye arbeidsmetoder tas i bruk.

Byggtapetsererfaget har stor betydning for menneskers trivsel og for bygningers vedlikehold. Arbeidet utføres i private boliger, offentlige bygg, i industri- og handelsbedrifter, på skip, bore-rigger og på andre offshoreinstallasjoner. Byggtapetserere kan også arbeide som selgere eller konsulenter.

Byggtapetserfaget omfatter to arbeidsområder: veggbekledning og gulvbelegging. Innenfor disse arbeidsområdene er det en rekke arbeidsoperasjoner som krever grundig materialkunnskap, estetisk sans, nøyaktighet, renslighet, orden og yrkesstolthet.

Byggtapetsererfaget har lange tradisjoner når det gjelder planmessig opplæring av fagets yrkes-utøvere. Faget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.08.1957.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i byggtapetsererfaget, må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I maler og byggtapetserer 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 byggtapet-sererfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i byggtapetsererfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	byggtapetserer.
Fagbetegnelse: 	byggtapetsererfaget.

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 
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 VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for byggtapetsererfaget

Lærlingene skal

	kunne velge og bruke materialer, verktøy og utstyr

	kunne behandle materialer, verktøy og utstyr

	kunne utnytte materialer best mulig og ha god produktkunnskap

	kunne vurdere egnet forbehandlings- og påføringsmetode ut fra ulike underlag

	vise god arbeidsteknikk og verktøyføring

	utvise renslighet og orden i utførelsen av arbeidet

	kunne arbeide nøyaktig og effektivt og kunne foreta egne vurderinger

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egen arbeidsutførelse ut fra gitte kvalitetskrav

	kunne arbeide i samsvar med normer, lover og forskrifter som gjelder byggtapetserfaget

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

	kunne bruke verneutstyr og arbeide på en måte som tar hensyn til helse og sikkerhet

	kunne velge produkter ut fra hensyn til natur og miljø

	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kjenne hvilken betydning etiske holdninger har for fagets omdømme

	kunne yte god service ovenfor kunder

	ta ansvar for egen læring

	vise kreativitet og estetisk sans i utførelsen av arbeidet

	kjenne fagets historie og utviklingsmuligheter

	kjenne fagets betydning i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1 
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en rasjonell og forskriftsmessig måte, slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven og kunne utføre arbeidet i samsvar med denne

1b	kjenne bedriftens rutiner for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet, og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1c	kunne velge riktig verneutstyr ut fra produkttyper og arbeidsoppgaver

1d	kunne sette opp stiger og stillaser innenfor begrensninger som er gitt i forskriftene og kjenne til forskriftenes bestemmelser

1e	kunne holde egen arbeidsplass ryddig og oversiktlig

1f	kjenne til skader som helsefarlige produkter kan forårsake

1g	kunne forebygge helseskader

1h	kjenne til forskrifter for merking av produkter som kan medføre helsefare

1i	kjenne til forskrifter for merking av eksplosjons- og brannfarlige produkter

1j	kjenne til hvilke skader bruk av ulike typer kjemikalier kan ha på miljøet

1k	kunne finne fram til og velge de minst helse- og miljøskadelige produktene, ut fra krav til bruksområde og estetiske krav

1l	kjenne til ordninger og rutiner for deponering av avfallsprodukter

1m	kunne bidra til å nå bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet

1n	kunne bruke stoffkartoteket og bedriftens register over helsefarlige stoffer









2.3	Verktøy- og materialbruk, informasjonsinnhenting


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre daglig vedlikehold på verktøy og maskinelt utstyr på en måte som ivaretar sikkerhetsbestemmelsene 

1b	kunne bruke slipeutstyr med ulike typer renoverings- og slipeskriver

1c	kunne bruke kappeutstyr for plater, lister og fliser

1d	kunne bruke utstyr for transport og kapping av gulvbelegg

1e	kunne bruke varme- og sveiseutstyr

1f	kjenne til hvordan strekke- og skjøteutstyr for tepper brukes

1g	kjenne til hvordan pumpesparklingsutstyr brukes

1h	kunne bruke riktige arbeidsstillinger ved håndtering av verktøy og utstyr


Mål 2
Lærlingene skal kunne motta, bruke og behandle de vanligste materialene og produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne planlegge riktig tidspunkt for bestilling av materialer og produkter

2b	kunne ta imot materialer og produkter, og kunne sørge for riktig plassering og oppbevaring på arbeidsplassen

2c	kjenne bruksområdene til de vanligste materialene og produktene i faget

2d	kunne bruke og utnytte de vanligste materialene med minimalt kapp og svinn

2e	kunne unngå skader på ferdigprodukter

2f	kunne behandle materialer og produkter ut fra krav til hygiene og nøyaktighet



Mål 3
Lærlingene skal kunne innhente nødvendig informasjon, og kunne utarbeide spesifika-sjoner for planlegging og tilrettelegging av eget arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne arbeide etter beskrivelse utarbeidet etter gjeldende standard for ulike arbeidsoppgaver

3b	kunne finne fram nødvendig informasjon fra gjeldende standarder, datablader, tegninger og kvalitetsdokumenter for eget fagområde

3c	kunne sette opp en materialspesifikasjon ut fra et forhåndsbestemt arbeidsoppdrag

3d	kunne planlegge arbeidsprosessen med riktig rekkefølge på arbeidsoperasjonene og kunne utføre arbeidet på en rasjonell måte i samsvar med arbeidsplaner



2.4	Tapet- og veggplastarbeider


Mål 1
Lærlingene skal kunne vurdere og kontrollere ulike underlag, og kunne velge og utføre forbehandling etter gjeldende krav i standarder og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere og kontrollere ubehandlede og tidligere behandlede underlag av plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller

1b	kunne rengjøre behandlede flater før ny behandling

1c	kunne utføre nødvendig fjerning av tapeter, overmalbare veggbekledninger, tekstiler o.l. med ulike metoder

1d	kunne velge egnet forbehandlingsmetode for ubehandlet og tidligere behandlet underlag ut fra egenskaper og tilstand

1e	kunne foreta fuktmåling på ulike underlag, og kunne vurdere resultatet av målingen mot tillatte grenseverdier

1f	kunne fjerne fuktighet ved å iverksette nødvendige tiltak

1g	kunne påvise synlige skader som soppdannelse, råteskader og fuktangrep, og kunne vurdere skaden i forhold til videre behandling
Mål 2
Lærlingene skal kunne velge og påføre ulike typer grunning, primere og sparkelmasser før videre behandling av det aktuelle underlaget 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge, tilpasse og påføre riktig type grunning og primere på nye og tidligere behandlede underlag som plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller

2b	kunne velge sparkelmasse til nye og tidligere behandlede underlag ut fra egenskaper og bruksområde

2c	kunne bruke de vanligste metodene for påføring av sparkel

2d	kunne utføre nødvendig slipearbeider som tilfredsstiller kravene til ferdig overflate


Mål 3
Lærlingene skal kunne tapetsere på ulike underlag etter gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge riktig limtype tilpasset ulike underlag som plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller

3b	kunne tapetsere på ulike typer underlag som plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller med papir, vinyltapeter, glassfibervev og andre overmalbare veggbekledninger og tekstil- og stråtapeter m.m.

3c	kunne kontrollere at arbeidet tilfredsstiller gitte krav


Mål 4
Lærlingene skal kunne montere veggplast på ulike typer underlag etter gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne velge riktig veggplastprodukt og limtype tilpasset underlag og bruksområde

4b	kunne montere veggplast på tak og vegg

4c	kunne sveise skjøter med egnet tråd

4d	kunne montere veggplast i våtrom, kjøkken, operasjonsrom o.l.

4e	kunne reparere skader på veggplast
4f	kunne kontrollere at arbeidet tilfredsstiller gitte krav



2.5	Gulvarbeid og profiler


Mål 1
Lærlingene skal kunne vurdere og kontrollere ulike underlag, og kunne klargjøre under-laget for videre behandling etter gjeldende krav i standarder og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere og kontrollere ubehandlede og tidligere behandlede underlag som treverk, plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller ut fra tilstand

1b	kunne rengjøre tidligere behandlede flater før ny behandling

1c	kunne fjerne gamle belegg og underlagsmasser

1d	kunne foreta fuktmåling på ulike underlag, og kunne vurdere resultatet av målingen mot tillatte grenseverdier

1e	kunne påvise synlige skader som soppdannelse, råteskader og fuktangrep, og kunne vurdere skaden i forhold til videre behandling

1f	kunne fjerne fuktighet ved å iverksette nødvendige tiltak


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge og påføre ulike typer primere og sparkelmasser før videre behandling av ulike underlag

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge, tilpasse og påføre riktig type primer på nye og tidligere behandlede underlag som treverk, plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller

2b	kunne velge sparkelmasse til nye og tidligere behandlede underlag ut fra egenskaper og bruksområde

2c	kunne sparkle med og uten herder

2d	kunne sparkle med sparkelmasse tilsatt sand

2e	kunne sparkle med flytesparkel
2f	kunne sparkle med fall til sluk i våtrom o.l.

2g	kunne slipe i henhold til krav til ferdig overflate

2h	kunne kontrollere at arbeidet tilfredsstiller gjeldende krav


Mål 3
Lærlingene skal kunne utføre gulvarbeid og annet belegningsarbeid på ulike underlag og med ulike metoder og materialer etter gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne utføre gulvarbeid og annet belegningsarbeid på ulike typer underlag som treverk, plater, mineralske flater, plast, stål og andre metaller

3b	kunne velge riktig limtype til ulike belegg og underlag tilpasset bruksområde

3c	kunne montere forskjellige typer gulvfliser og gulvbelegg av materialer som linoleum, vinyl, kork, tepper og gummi m.m.

3d	kunne legge gulvlaminater og andre beslektede gulvmaterialer

3e	kunne utføre detaljarbeider på gulv og trapper ved hjelp av forskjellige materialer som border og innfellinger (intarsia) og kobber- og aluminiumsbånd

3f	kunne legge strekktepper på pigglist

3g	kunne legge belegg med hulkil i våtrom m.m.

3h	kunne skjøte tepper ved sying, liming og sveising

3i	kunne sveise ulike beleggstyper med tråd og væske

3j	kunne reparere ulike typer gulvbelegg

3k	kunne kontrollere at arbeidet tilfredsstiller gitte krav


Mål 4
Lærlingene skal kunne montere profiler og lister av ulike materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne montere profiler av metall, tre og plast

4b	kunne montere ulike typer lister til gulv, trapper, vegger og tak
2.6	Produkt- og metodekunnskap


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til trekningsarbeid på ulike underlag

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til trekningsarbeid på tak og vegg

1b	kjenne til trekningsarbeid med strie og papir

1c	kjenne metoder for reparasjon av skadet og bulket strie

1d	kjenne til hvilke kvalitetskrav som gjelder for trekningsarbeider


Mål 2
Lærlingene skal kjenne krav som stilles til underlag og kunne rapportere feil eller mangler før underlaget overtas

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	være kjent med og kunne finne fram i aktuelle standarder og kvalitetsdokumenter som angir krav til overflate for ulike underlag

2b	kunne vurdere, kontrollere og godkjenne underlag ut fra kravene til utførelse av de forskjellige underlagstypene

2c	kjenne konsekvensene av å påbegynne arbeid uten at underlaget er godkjent

2d	kunne utarbeide rapport som påpeker feil eller mangler ved underlag 


Mål 3
Lærlingene skal kunne velge og kunne bygge opp egnede sparkel- og primersystemer.
De skal kunne vurdere tapeter, veggplast og gulvbelegg, og kunne veilede kunder i valg av materialer og produkter. De skal kunne beregne materialforbruk og kjenne konse-kvensene ved feil bruk av materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for valg av strimlingsmateriale i forhold til egenskapene og bruksområdene til sparkelmasse

3b	kunne bygge opp sparkelsystemer for ulike underlag i tørre rom, ut fra bruksområde
3c	kunne beskrive riktige materialer og arbeidsmetoder for ulike underlag i våtrom

3d	kunne bygge opp sparkel- og primersystemer for ulike underlag i våtrom

3e	kunne liste opp og vurdere alternative forslag til tapeter som er tilpasset underlaget og bruksområde

3f	kunne liste opp og vurdere alternative forslag til gulvbelegg som er tilpasset underlaget og bruksområde

3g	kunne foreta areal- og masseberegning ut fra tegninger, og bruke disse ved planlegging av arbeidsprosessen og bestilling av materialer

3h	kunne sette opp en arbeidsbeskrivelse etter gjeldende standard

3i	kunne sette opp forslag til farger på gulv og veggbelegg, og kunne veilede kunder i forhold til farger og tapetløsninger

3j	kunne veilede kunder om ulike typer materialer i forhold til bruksområde, og kunne beskrive og forebygge skader som kan oppstå på grunn av feil valg av materialer og metoder


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til hvordan sopp- og råteskader oppstår på ulike underlag av tre, platematerialer og mineralske underlag. De skal kunne vurdere skadene i forhold til eget arbeidsområde

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til hvordan soppskader oppstår og utvikler seg og hvilke livsvilkår sopp krever

4b	kjenne til hvilke tegn som karakteriserer begynnende sopputvikling

4c	kunne vurdere om sakkyndige må kontaktes før forbehandling og overflatebehandling utføres i forbindelse med sopp- og råteskader


Mål 5
Lærlingene skal ut fra kjennskap til underlagets egenskaper kunne velge produkt og metode for forbehandling, grunning, priming, sparkling, gulvlegging og tapetsering på underlag av treverk, plater, mineralske flater, stål og andre metaller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne til rasjonelle arbeidsmetoder

5b	kunne vurdere og kontrollere ubehandlede og tidligere behandlede underlag ut fra deres egenskaper og krav

5c	kjenne til hvordan skader og feil som korrosjon og etsing oppstår på forskjellig underlag, og hvilke metoder for utbedring som finnes

5d	kjenne ulike metoder for nødvendig fjerning av gulvbelegg og tapeter

5e	kjenne ulike forbehandlingsmetoder

5f	kjenne egenskapene til og bruksområdene for ulike sparkelmasser og reparasjonsmasser for ulike ubehandlede og tidligere behandlede underlag

5g	kjenne egenskapene til ulike typer primere



2.7	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 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 





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	vite hvilken betydning korrekt opptreden har for eget, bedriftens og fagets omdømme

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


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike faktorer som har betydning for å oppnå god produktivitet og lønnsomhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	vite hvilken betydning planlegging og utførelse av arbeidet har for eget lønnsnivå og bedriftens økonomi

3b	kunne gjøre rede for viktige faktorer for et prosjekts økonomiske og kvalitetsmessige resultat

3c	kunne stipulere arbeidstid for enkle arbeidsoppdrag

3d	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet




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 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 opplæring i bedrift for byggtapetsererfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Tapet- og veggplastarbeid
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

25%
Modul 2:	Gulvarbeid og profiler
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4.

60%
Modul 3:	Produkt- og metodekunnskap
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

10%1
Modul 4:	Bedriftlære
Kapittel 2.7
Mål 1, 2 og 3.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet og kapittel 2.3 Verktøy-, materialbruk og informasjonsinnhenting er ikke egnet for gjennomføring som egne moduler, og må derfor intergreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


Teoretiske kunnskaper inngår med:
1	ca. 4/5 av modul 3, som tilsvarer 140 timer.


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.

