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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 glassfaget.


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, 6. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Glassfaget er et håndverksfag med gamle tradisjoner. De første som tilvirket glass var fønikerne, som brukte glass til bruks- og prydgjenstander, blant annet perler og flasker. Plateglass eller vindusglass ble først anvendt i middelalderen. Produksjon og bearbeiding av glass ble den gang betraktet som noe overnaturlig og mystisk som bare noen utvalgte behersket, og glassmakere ble en periode mer eller mindre internert. I Venezia ble glassmakerne henvist til øya Murano for å hindre at hemmeligheten med glasstilvirkning ble avslørt, men også for å hindre bybranner som kunne forårsakes av glasshyttene.

I dag er faget for det meste knyttet til industrien. De viktigste glassproduktene er planglass for bygg og glass til transportmidler. Planglass i stort format har en relativt kort historie. Fram til 1928 ble glass formet håndverksmessig, dvs. blåst. Plateglass ble framstilt ved at man blåste store glassblærer, klippet dem opp og flatet ut glasset (sylinderglass). Dette produktet hadde, etter dagens nivå, dårlig optisk kvalitet og formatene var små. I dag produseres planglass etter flyteglassmetoden (float) og produktene kjennetegnes ved god optisk kvalitet og store formater. I Norge produseres ikke lenger vindusglass. Vårt forbruk av planglass blir importert fra andre europeiske land. 

Glassfaget bygger på det gamle glassmesterfaget med plant glass som det naturlige basismateria-let. På grunn av glassfagets bredde er også andre materialer viktige; som aluminium, bly, messing og plast, fugemasser og tetningsmidler. For innramming er og tre- og kartongprodukter viktige.

Den norske glassbransjen er sammensatt av mange ulike typer bedrifter innen håndverk og indu-stri som tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder, isolerglassprodusenter, produsen-ter av sikkerhetsglass og frontruter, produsenter av vindus- og fasadepartier av metall eller kunststoff og spesialbedrifter for montering av ruter i transportmidler.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

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


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 glassfaget

Lærlingene skal

	vise godt håndlag og verktøyføring

	kunne bruke materialer og tid økonomisk

	kunne bruke og ta vare på redskaper og utstyr og holde orden under arbeidet

	ha kjennskap til fagets ulike arbeidsområder og rammebetingelser

	ha kjennskap til ulike bruksområdene for glass i samfunnet

	kunne ta hensyn til miljøet ved valg og bruk av materialer

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

	ha kjennskap til og forstå verdien av å ta vare på eldre glasshåndverk

	kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

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

	vise kreative evner og estetisk sans ved utførelsen av arbeidet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne yte god service

	kunne finne fram til fagstoff og kunne benytte aktuelle hjelpemidler

	kjenne bransjens historie

	kjenne til utviklingen av ny teknologi i faget

	kjenne til fagets utvikling internasjonalt


2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke sikkerhetsutstyr på en riktig måte

1b	kunne iverksette tiltak som forebygger og begrenser helse - og miljøskader

1c	kunne behandle miljøfarlige stoffer på en sikker måte

1d	kunne drive holdningsskapende arbeid om miljøvern

1e	ha kunnskaper om helsefarlige stoffer som benyttes i faget, hvordan disse skal oppbevares og vite hvilke helse- og miljøskader feilaktig bruk kan forårsake

1f	kunne følge sikkerhetsrutiner ved bruk av maskiner og utstyr

1g	kunne bruke personlig verneutstyr og riktige arbeidsstillinger

1h	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø



2.3	Kvalitetskontroll


Mål 1
Lærlingene skal kunne kontrollere materialer og halvfabrikata til produksjonen og kunne kontrollere og behandle sluttproduktet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kvalitetskontrollere materialer, halvfabrikata og ferdigvare

1b	kunne foreta visuell kontroll av sluttproduktet

1c	kunne lagre materialer, halvfabrikata og ferdigvare

1d	kunne emballere og transportere produkter

1e	kunne skrive sluttrapport
2.4	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens og arbeidsområdets historie

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

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, forstå 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 deltakelse 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 og reklamasjoner skal håndteres

1i	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 tilgjengelig informasjonsteknologi  i arbeidet



2.5	Glassmesterarbeid


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass- og glassrelaterte materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære etter mål inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk 

1c	kunne tilskjære akryl- og polykarbonatplater med rette sider og etter mal

1d	kunne utføre kantbehandling (mattkant) av glass med båndsliper

1e	kunne bore hull i glass

1f	kunne bore hull i akryl- og polykarbonatplater

1g	kunne ta hensyn til helse, sikkerhet og miljø under arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne ferdigmontere glass og glassprodukter i karm

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne montere isolerrute etter gjeldende standard

2b	kunne fuge mellom trekarm og andre veggmaterialer

2c	kunne kitte fals i trekarm med vindusglass

2d	kunne tette fasadefuger inntil 15 mm bredde






Mål 3
Lærlingene skal kunne lage og montere en komplett dør eller vindu i metall eller kunst-stoff fra tegning til ferdig enhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lese en arbeidstegning

3b	kunne ta nøyaktige mål ut fra tegning

3c	kunne rigge til utstyr og klargjøre verkstedet

3d	kunne kappe og sette sammen karm og ramme i metall eller kunststoff

3e	kunne bore, frese ut og montere nødvendige beslag

3f	kunne montere funksjonsglass i karm og ramme

3g	kunne montere vindu eller dør i ulike veggtyper


Mål 4
Lærlingene skal kunne montere og reparere akvarier og utstillingsmontre

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne skjære til og slipe glass som skal limes i vinkel

4b	kunne lime sammen glass til akvarier og utstillingsmontre

4c	kunne montere lys i akvarier og utstillingsmontre

4d	kunne reparere akvarier


Mål 5
Lærlingene skal kunne utføre enkle blyglassarbeider og kjenne til andre materialer som brukes til innfatning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne lage sjablonger ut fra gitt motiv

5b	kunne skjære farget glass etter sjablonger

5c	kunne lage et blyinnfattet vindu eller motiv uten at målene forandres
5d	kunne lodde blyinnfattede vinduer

5e	kjenne til produksjon av messinginnfattet vindu



2.6	Industriell isolerglassproduksjon 


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære etter mål inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk 

1c	kunne utføre kantbehandling (mattkant) av glass med båndsliper

1d	kunne skjære glass og speil for frihånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne sette sammen en forseglet rute ved hjelp av bedriftens produksjonsmaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre kantbehandling

2b	kunne kappe og montere avstandslister

2c	kunne fylle tørrstoff

2d	kunne pålegge butyl

2e	kunne sveise hjørner

2f	kunne utføre gassfylling og kunne foreta trykkutjevning

2g	kunne sette sammen trelags isolerglass med ulik luftavstand

2h	kunne utføre manuell fuging av fasongskårne isolerruter

2i	kunne vedlikeholde produksjonsmaskiner
2.7	Industriell glassliping


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære etter mål inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk 

1c	kunne utføre kantbehandling (mattkant) av glass med båndsliper

1d	kunne skjære glass og speil for frihånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre industriell glassliping ved hjelp av maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre glassliping ved hjelp av maskiner og utstyr

2b	kunne polere ved hjelp av maskiner og utstyr

2c	kjenne til prinsippene for etsing av glass

2d	kunne sandblåse glass

2e	kunne utføre daglig vedlikehold av bedriftens maskiner og utstyr

2f	kunne dreie hjelpeutstyr

2g	kunne skjære glass og speil for frihånd

2h	kunne ta hensyn til helse, sikkerhet og miljø under arbeidet










2.8	Industriell bearbeiding (herding/laminering)


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære etter mål inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk 

1c	kunne utføre kantbehandling (mattkant) av glass med båndsliper

1d	kunne skjære glass og speil for frihånd


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke maskiner og utstyr til å bearbeide glass industrielt

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke maskiner og utstyr til laminering, herding og bøying

2b	vite hvordan montering av alarm og sikringsutstyr i isolerglass utføres

2c	kunne utføre daglig vedlikehold av bedriftens maskiner og utstyr



2.9	Fasadebygging


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass til fasadebygging

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk

1c	kunne skjære til akryl- og polykarbonatplater med rette sider og etter mal


Mål 2
Lærlingene skal kunne montere glass og glassprodukter i karm

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne montere isolerrute etter gjeldende standard

2b	kunne fuge mellom tre- og aluminiumskarmer og ulike veggmaterialer

2c	kunne tette fasadefuger inntil 15 mm bredde


Mål 3
Lærlingene skal kunne lage og montere en komplett dør eller et vindu i ramme og karm av ulike materialer fra tegning til ferdig enhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lese en arbeidstegning

3b	kunne foreta nøyaktig tilmåling av materialer ut fra tegning

3c	kunne rigge til og klargjøre produksjonsutstyr og materialer

3d	kunne kappe og sette sammen karm og ramme i metall eller kunststoff

3e	kunne bore eller utfrese og montere nødvendig beslag

3f	kunne montere funksjonsglass i karm og ramme

3g	kunne montere vindu eller dør i ulike veggtyper

3h	kunne montere dørlukkere

3i	kunne montere "kassettvegg" og påhengsvegg

3j	ha kjennskap til bruk av glass i arkitektur

3k	kunne ta hensyn til helse, sikkerhet og miljø under arbeidet








2.10	Innramming


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike typer innrammingsmaterialer og kunne velge riktige materialer i forhold til arbeidet som skal utføres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge egnede tre-, metal- og kunststofflister

1b	kunne bruke ulike glasstyper

1c	kunne bruke akryl

1d	kunne bruke lim og andre klebematerialer

1e	kunne feste stifter, skruer og oppheng

1f	kunne bruke kartong, passepartout og papir av ulike kvaliteter og farger

1g	ha kunnskaper i form og fargelære

1h	kunne velge materialer ut fra estetiske hensyn


Mål 2
Lærlingene skal kunne bruke verktøy og utstyr til innrammingsarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kappe og sette sammen ulike typer lister og profiler etter korrekte mål

2b	kunne skjære til passepartout i ulike tykkelser og snittflater etter mål med skjæremaskin og håndverktøy

2c	kunne skjære glass og kunstglass etter mål

2d	kunne spenne opp lerret på blindramme og kartong

2e	kunne overflatebehandle listverk med maling, lakk og beis

2f	kunne utføre reparasjonsarbeider på rammen




Mål 3
Lærlingene skal kunne sette sammen et bilde med listverk, glass og passepartout etter kvalitetsmessige og estetiske krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge materialer og farger som passer estetisk sammen med det som skal innrammes

3b	kunne måle opp nøyaktig de komponentene det ferdige produkt skal bestå av

3c	kunne velge riktig passepartout og foreta tilskjæring med ønsket snittflate 

3d	kunne hengsle og montere motivet i passepartout

3e	kunne montere motivet i ramme

3f	kunne forsegle rammen med riktig tape

3g	kunne velge passende oppheng og kunne montere dette

3h	kunne lage et enkelt kostnadsoverslag på et innrammingsarbeid

3i	kunne kontrollere arbeidet

3j	kunne ivareta egen og andres sikkerhet



2.11	Glass i transportmidler


Mål 1
Lærlingene skal kunne behandle og bearbeide ulike typer glass- og glassrelaterte materialer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære inntil 10 mm float og inntil 6 mm laminert glass

1b	kunne skjære etter mal inntil 10 mm float og kunne skjære hull og innhakk

1c	kunne tilskjære akryl- og polykarbonatplater med rette sider og etter mal

1d	kunne skjære ut plater for sideruter

1e	kunne skjære ut i innvendig panel for sideruter i varevogn
Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre enkle reparasjonsarbeider på glass til transportmidler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne reparere småskader i frontruter

2b	kunne utføre enkel rustbehandling i glassfals


Mål 3
Lærlingene skal kunne montere frontruter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne montere frontruter med gummilister

3b	kunne montere frontruter med polyurethan

3c	ha kjennskap til montering med butyl

3d	kunne ta hensyn til helse, sikkerhet og miljøet i omgang med miljøfarlige stoffer


Mål 4
Lærlingene skal kunne utføre andre monteringsarbeider

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne montere ventillasjonsruter

4b	kunne montere faste og bevegelige sideruter

4c	kunne montere bakruter i gummilist

4d	kunne montere bakruter med polyurethan

4e	kunne ta hensyn til helse, sikkerhet og miljø under arbeidet






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


Lærlingene skal ha opplæring i de felles modulene (modul 1, 2 og 3) som utgjør 30% av opp-læringen. I tillegg skal lærlingene ha opplæring i ett av områdene til valg avhengig av bedriftens produkter og arbeidsområde. Hvert område utgjør 70% av opplæringen og det velges mellom glassmesterarbeid, industriell isolerglassproduksjon, industriell glassliping, industriell bearbeiding (herding/laminering), fasadebygging, innramming og glass i transportmidler.


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for glassfaget

1.1	Felles moduler

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:	Kvalitetskontroll
Kapittel 2.3
Mål 1.

10%
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

30%


1.2	Områder til valg

Område
Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Glassarbeid
Modul 4:
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%

Modul 5:
Kapittel 2.5
Mål 2.

25%

Modul 6:
Kapittel 2.5
Mål 3.

25%

Modul 7:
Kapittel 2.5
Mål 4 og 5.

5%
Til sammen


70%


Område
Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Industriell isolerglass-produksjon
Modul 4:
Kapittel 2.6
Mål 1.

20%

Modul 5:
Kapittel 2.6
Mål 2.

50%
Til sammen


70%

Område
Moduler 
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Industriell glassliping
Modul 4:
Kapittel 2.7
Mål 1.

20%

Modul 5:
Kapittel 2.7
Mål 2.

50%
Til sammen


70%


Område
Moduler 
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Industriell bearbeiding
(herding/laminering)
Modul 4:
Kapittel 2.8
Mål 1.

20%

Modul 5:
Kapittel 2.8
Mål 2.

50%
Til sammen


70%


Område
Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Fasadebygging
Modul 4:
Kapittel 2.9
Mål 1.

20%

Modul 5:
Kapittel 2.9
Mål 2.

15%

Modul 6:
Kapittel 2.9
Mål 3.

35%
Til sammen


70%


Område
Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Innramming
Modul 4:
Kapittel 2.10
Mål 1.

20%

Modul 5:
Kapittel 2.10
Mål 2.

20%

Modul 6:
Kapittel 2.10
Mål 3.

30%
Til sammen


70%








Område
Moduler 
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Glass i transportmidler
Modul 4:
Kapittel 2.11
Mål 1.

10%

Modul 5:
Kapittel 2.11
Mål 2.

10%

Modul 6:
Kapittel 2.11
Mål 3 og 4.

50%
Til sammen


70%


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.

