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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, første års opplæring i bedrift for  glassfagene (glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget).


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, 4. mai 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

De første som tilvirket glass var fønikerne som brukte glass til bruks- og prydgjenstander, perler, flasker o.l.. Plateglass dvs. vindusglass ble først anvendt fra middelalderen av. Produksjon og bearbeiding av glass ble den gang betraktet som noe overnaturlig og mystisk som bare noen utvalgte behersket og glassmakere ble en tid mer eller mindre internert. I Venezia ble glassmak-erne henvist til øya Murano for å hindre at hemmeligheten med glasstilvirkning skulle avsløres, men også for å forebygge brannene som kunne oppstå i glassverkstedene.

I dag er faget for det meste knyttet til industrien. De viktigste glassproduktene er planglass til bygg og glass til transportmidler. Plant glass i stort format har en relativ kort historie. Fram til 1928 ble glass til bygg her i Norge formet håndverksmessig, dvs. blåst. Plateglass ble fremstilt 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 blir importert fra andre europeiske land. 

Læreplanen angir mål og hovedmomenter for 1. års opplærings i bedrift og er felles for glass-faget, blyglassmesterfaget og glassliperfaget.

Glassfaget:
Utgangspunktet for glassfaget er det gamle glassmesterfaget og plant glass er det naturlige basismaterialet. På grunn av glassfagets bredde er også andre materialer viktige som aluminium, bly- og messinginnfattet glass, plastmaterialer, fugemasser og tetningsmidler, tre- og kartong-produkter for innramming.

Glassbransjen i Norge er sammensatt av mange ulike typer bedrifter innen håndverksmessig og industriell bearbeiding av glass som:
	-	tradisjonelle glassmesterbedrifter
	-	rammeverksteder
	-	isolerglassprodusenter
	-	produsenter av sikkerhetsglass og frontruter
	-	produsenter av vindus- og fasadepartier av metall eller kunststoff
	-	spesialbedrifter for montering av ruter i transportmidler.

Blyglassmesterfaget:
Blyglassmesterfaget har tradisjoner tilbake til middelalderen, da det var vanlig å dekorere kirker med tonet glass av forskjellige farver og motiver og innfattet i bly.

Glassliperfaget:
Glassliperfaget omfatter forarbeiding av ulike typer glass til sliping, herunder også belagt glass til ulike formål, samt dreiing av stener, kork- og treskiver.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i 1. års opplæring i bedrift glassfagene, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs tekniske byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for glassfagene gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltids opplæring. (Læreplanen kan også benyttes ved eventuell gjennomføring av opplæringen i skole).

1.4	Innhold

Læreplanen for glassfagene 1. års opplæring i bedrift er inndelt i moduler og angir timetallet for de felles allmenne fag. Modulene for første opplæringsår i bedrift er grunnlaget for den teoretiske delen av fag- eller svenneprøven. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1. 

Lærlinger som følger særløp, fritas for valgfag og kroppsøving. Når det gjelder de felles allmenne fagene norsk, engelsk og samfunnslære bør lærlingene så langt det er praktisk mulig avslutte disse fagene i løpet av det første opplæringsåret i bedrift.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Lærekontrakt tegnet for særløp gjelder for hele opplæringsløpet inkludert evt. verdiskapingsdel.

Fag- eller svennebrev
For å oppnå fag- eller svennebrev i et av glassfagene,  må det avlegges fag- eller svenneprøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fag- eller svennebrev. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.



Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkes-kompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 1. års opplæring i bedrift for glassfagene

Lærlingene skal

	vise godt håndlag og verktøyføring 

	kunne bruke utstyr, materialer og tid økonomisk

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

	ha utviklet sine skapende evner og vise estetisk sans

	kjenne fagenes historie og ha kunnskaper om de ulike bransjeområdene og deres ramme-betingelser

	ha kunnskaper om bruk av glass i arkitektur

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

	kjenne glassfagenes bredde og mulighetene for spesialisering i glassfaget

	ha evnen til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide

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

	ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet

	forstå konsekvensene for miljøet ved valg av materialer

	kunne bruke kroppen ergonomisk riktig, bruke verneutstyr og arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse

	kunne ta ansvar for egen læring og kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

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

	kjenne til utviklingen av ny teknologi i fagene

	være orientert om fagenes utvikling internasjonalt

	kjenne til betydningen av å yte god service overfor kundene



2.2	Material- og verktøylære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om de vanligste materialene som brukes i forbindelse med glassarbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om egenskapene til glass, plast, fugemasser og tetningsmidler, aluminium og andre metaller som inngår i vindus- og fasadeprodukter og komponenter som inngår i isolerruter

1b	ha kjennskap til fremstillingsmåtene for de viktigste materialene

1c	ha kjennskap til de kjemisk-tekniske hjelpemidlenes egenskaper

1d	kjenne den kjemiske sammensetning av glass og dens fysiske egenskaper

1e	ha kunnskaper om materialenes innvirkning på helse og miljø og kunne forebygge helse- og miljøskader i arbeid med materialene

1f	ha kunnskaper om sikkerhetstiltak og verneutstyr i forbindelse med materialhåndtering


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om verktøy og hjelpemidler i glassfagene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om de vanlige verktøyene, maskinene og andre hjelpemidler og hvordan disse virker 

2b	kunne vedlikeholde verktøy og utstyr

2c	kunne holde orden under arbeidet

2d	ha kjennskap til ny teknologi i faget

2e	ha kunnskaper om verne- og sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av maskiner og verktøy og kunne følge fastsatte rutiner for dette i arbeidet



2.3	Produktlære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om de forskjellige glassproduktene og deres egenskaper og funksjon 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om varmetransport og isolasjon i glassruter og yttervegger (U-verdi)

1b	ha kunnskaper om transport av stråler gjennom glass

1c	ha kjennskap til lydteori og forhold som kan påvirke vinduers og glasspartiers lydisolerende egenskaper

1d	ha kunnskaper om tetthetsfunksjoner i dører, vinduer og fasader

1e	ha kunnskaper om forhold som kan påvirke vinduers og dørers åpnings- og stengnings-funksjoner

1f	ha kunnskaper om ulike funksjoner som kan bygges inn i glassprodukter

1g	ha kunnskaper om ruter til transportmidler

1h	ha kjennskap til framstillingsmåten for speil

1i	ha kjennskap til blyglassprodukter

1j	ha kjennskap til hvordan glass brukes arkitektonisk i fortid og nåtid

1k	kjenne til eldre glasshåndverkprodukter og forstå verdien av å ta vare på disse


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om tilvirkningen av ulike glassprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om produksjon av ulike isolerglasstyper

2b	ha kunnskaper om tilvirkning og montering av enkle vinduer og dører av aluminiums-profiler

2c	ha kunnskaper om framstilling av enkle bly- og messingfelt


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om innramming

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om materialer som brukes for innramming

3b	ha kunnskaper om syreinnhold og løseevne av klebemidler

3c	ha kunnskap om billedrammers ulike funksjoner

3d	kjenne ulike kartongprodukter og produktkvaliteter for innramming 

3d	ha kunnskaper om enkel innramming av malerier og innramming med passepartout

3e	ha kunnskaper om metoder for hengsling ved innramming



2.4	Produkttilvirkning


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke maskiner og verktøy for bearbeiding og produksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne skjære glass

1b	ved hjelp av materialer og verktøy kunne bearbeide, sette sammen og montere enkle elementer av aluminium

1c	kunne utføre enkel utskifting av ruter i transportmidler

1c	kunne utføre enkel innramming

1d	kunne utføre enkel sliping av glass

1e	kunne utføre enkle fugearbeider

1f	kunne vurdere kvaliteten på arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal i samarbeid med andre kunne gjennomføre et praktisk arbeid i glassfagene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne formulere mål for arbeidet

2b	kunne planlegge og gjennomføre de forskjellige fasene i arbeidet i riktig rekkefølge

2c	kunne lage en arbeidsbeskrivelse og tegning

2d	kunne velge riktige materialer, utstyr og verktøy

2e	kunne bruke kroppen riktig ved å innøve gode arbeidsstillinger

2f	kunne samarbeide og utvise orden og disiplin under arbeidet

2g	kunne vurdere prosess og resultat av eget og andres arbeid



2.5	Tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage enkle skisser og kunne tegne og målsette enkle arbeids-tegninger på basis av skisser, beskrivelser og modeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ved hjelp av skisser kunne forklare tekniske løsninger muntlig og skriftlig

1b	kunne bruke en skisse som hjelpemiddel i kommunikasjon

1c	ha kunnskaper om de forskjellige målsettingssystemene

1d	kunne planlegge og disponere bruken av arket

1e	kunne holde utstyr og hjelpemidler i orden

1f	kunne arbeide nøyaktig 

1g	kunne bruke aktuell programvare i tegning


Mål 2
Lærlingene skal kunne lese vanlige bygningstegninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om perspektiv og tre-dimensjonal tegning

2b	ha kjennskap til de vanligste symboler og forkortelser i bygningstegninger



2.6	Bransjelære


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til bedriftens organisasjon og funksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til den historiske bakgrunnen for glassfaget, blyglassmesterfaget og glassliperfaget og fagenes utvikling nasjonalt og internasjonalt

1b	ha kjennskap til glassbedriftenes plass i samfunnet, deres naturlige samarbeidspartnere og glassbedriftene som arbeidsplass

1c	kjenne til glassbransjens etiske retningslinjer

1d	kjenne til en glassbedrifts økonomiske styringssystem

1e	kjenne lover og forskrifter som gjelder glassbedrifter og deres virksomhet

1f	kjenne til miljøansvaret som både bedriften og de ansatte har

1g	forstå betydningen av å bidra til et godt arbeidsmiljø

1h	forstå betydningen av et godt kundeforhold



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 fag- eller svenneprøve og ved en eventuell eksamen. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- og svenneprøve.

Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring 
	i bedrift glassfagene

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift glassfagene

Fag
Moduler

Prosentvis del av den totale opplæringen
Modul 1:
Material- og verktøylære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

25%
Modul 2:
Produktlære
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

25%
Modul 3:
Produkttilvirkning
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

25%
Modul 4:
Tegning
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

10%
Modul 5:
Bransjelære
Kapittel 2.6
Mål 1.

15%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift glassfagene, særløp.


Allmenne fag:	Lærlingen skal ha standpunktkarakter i hvert fag og kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:	I felles allmenne fag, se den enkelte læreplan.

Fag- eller svenneprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en fag- eller svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av fag- eller svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.


Retningslinjer for gjennomføringen av fag- eller svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

