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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  isolatørfaget.


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, 15. september 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Isolatørfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner, men først med den industrielle revolu-sjonen på 1700 og 1800-tallet fikk faget en rask utvikling. Da ble det nødvendig å ta vare på den energien som ble produsert, samtidig som det var nødvendig å beskytte seg selv mot varmen. Det er stadig behov for nye typer isolasjonsmaterialer spesielt i forbindelse med olje- og gassindustrien. Økte krav til styrke, isolasjonsevne, brannmotstand og miljøhensyn gjør at faget er i kontinuerlig utvikling. Det er derfor et stadig behov for fagarbeidere. Isolering er viktig i miljøsammenheng, fordi det bidrar til energiøkonomisering og lydisolering.

Isolatøren isolerer varme- og sanitæranlegg, kjøle- og fryseanlegg og alle typer beholdere og flater mot varme, kulde, fuktighet, lyd og brann. I tillegg lager isolatøren utvendig beskyttelse mot mekaniske og klimatiske påvirkninger av andre typer konstruksjoner. Arbeidet foregår på bygg og anlegg i industrien og ombord i skip og i offshore- og onshoreinstallasjoner.

Isolatøren skifter ofte arbeidsplass og må beregne lange opphold borte fra hjemmet. Isolatøren har nær kontakt med sin oppdragsgiver og planlegger selv sitt arbeid i samråd med foresatte eller direkte med oppdragsgiver. Arbeidet foregår ofte i lag av forskjellig størrelse alt avhengig av oppdragets art og kompleksitet. En del arbeidsoperasjoner i isolatørfaget krever klatring og løfting og kunnskaper om hvordan man i den forbindelse skal unngå vanskelige og belastende arbeidsstillinger.

I sitt arbeid må isolatøren følge sikkerhetsbestemmelser for arbeid i høyden og med maskiner, og må dessuten kunne bruke personlig verneutstyr. I tillegg er det viktig å bruke kroppen riktig for å beskytte seg selv og andre mot helserisikoer som f.eks. støv og asbest medfører.

Isolatørfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.03.1974.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i isolatørfaget.
Etter bestått fagrøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	isolatør.
Fagbetegnelse: 	isolatørfaget.



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. opplæringsår
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. opplæringsår i bedrift for enkelte fag kan reduseres.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


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

Lærlingene skal

	vise godt håndlag og verktøyføring 

	kunne utføre isolasjonsarbeid som tilfredsstiller faglige krav

	forstå fagets betydning med hensyn til energiøkonomisering og ressurssparing

	ha kunnskaper om helse, miljø, sikkerhet, verneinstrukser og sikkerhetsregler

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

	bruke kroppen riktig for å forebygge belastningsskader

	kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd og kunne bruke aktuelle hjelpemidler i den forbindelse

	kunne utføre arbeidet nøyakig og punktlig og med fagstolthet

	kunne vurdere kvaliteten på utført arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter

	være orientert om nye materialer, metoder og verktøy for isolasjon

	ha utviklet sine skapende evner innen fagområdet

	kunne arbeide i henhold til god yrkesetikk og moral

	ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets historie og tradisjoner

	ha innsikt i bransjeområdet og dens rammebetingelser

	kjenne fagets framtidige utviklingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til bedriftens plass i samfunnet



2.2	VVS-isolering


Mål 1
Lærlingene skal beherske de vanligste isolasjonsmetodene for vann-, ventilasjons- og sanitæranlegg i henhold til fagets miljø- og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger, rørskåler o.l. med mineralull

1b	kunne isolere varme rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. med materialer av neoprencellegummi

1c	kunne isolere kalde rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l med materialer av neoprencellegummi

1d	kunne isolere rør og kanaler mot kondens med lamellmatte

1e	kunne isolere ventilasjonskanaler mot kondens med materialer av neoprencellegummi

1f	holde seg orientert om nye metoder, materialer og verktøy for VVS-isolasjon

1g	vise miljøhensyn under arbeidet

1h	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.3	Varme- og brannisolering 


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke vanlige varme- og brannsikringsmaterialer i isolasjons-arbeid i henhold til fagets miljø- og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. mot varme og brann med rørskåler av mineralull

1b	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. med mineralullmatter på netting

1c	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. med rørskåler av skumglass 

1d	kunne isolere kanaler med mineralullmatte på netting

1e	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med plater av skumglass 

1f	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med mineralullmatter på netting

1g	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med plater av mineralull

1h	kunne isolere med keramisk fiber

1i	kunne isolere bygningskonstruksjoner mot brann

1j	holde seg orienert om nye metoder, materialer og verktøy for varme- og brannisolering

1k	ha kunnskaper om branngjennomføringer

1l	kunne ta mål av, sy og montere isolasjonsputer

1m	kunne vise hensyn til miljøet under arbeidet

1n	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.4	Kjøle- og fryseisolering 


Mål 1
Lærlingene skal beherske vanlige metoder innen kjøle- og fryseisolering i henhold til fagets miljø- og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger, rørskåler o.l. med materialer av neoprencellegummi

1b	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. med stive plastmaterialer (PIR/PUR o.l)

1c	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l med plater av skumglass

1d	kunne isolere rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l med materialer av skumglass

1e	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med materialer av neoprencellegummi

1f	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med stive plastmaterialer (PIR/PUR o.l)

1g	kunne isolere flater, tanker, endebunner o.l. med plater av skumglass

1h	kunne isolere ventilasjonskanaler med rør og kanaler mot kondens med materialer av neoprencellegummi 

1i	kunne isolere kjøle- og fryserom med elementsystem på skip, offshoreinstallasjoner eller på land

1j	holde seg orientert om nye metoder, materialer og verktøy for kjøle- og fryseisolering

1k	kunne vise miljøhensyn under arbeidet

1l	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.5	Lydisolering 


Mål 1
Lærlingene skal beherske vanlige isolasjonsmetoder mot lyd i henhold til fagets miljø- og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage og montere akustiske kassetter

1b	kunne isolere rør, flater, kanaler, tanker, vifter, maskiner o.l. mot lyd

1c	holde seg orientert om nye metoder, materialer og verktøy for isolering mot lyd

1d	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.6	Innfesting


Mål 1
Lærlingene skal beherske vanlige innfestningsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre pinnesveising
1b	kunne tillage og sveise stabler og festejern

1c	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.7	Ytterbekledning


Mål 1
Lærlingene skal beherske vanlige metoder for ytterbekledning i henhold til fagets miljø- og kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne måle, lage og montere kapsler til rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l. med ulike typer stål- og aluminiumsplater

1b	kunne måle, lage og montere manteldeler til tanker med kurvede og koniske partier, plane flater o.l. med ulike typer stål- og aluminiumsplater

1c	kunne montere PVC-ytterbekledning på rør, ventiler, flenser, kuplinger o.l.

1d	kunne montere folie på rør og utstyr og på plane flater

1e	kunne montere glassfiberstrie og lerret smurt med mastiks, asfaltemulsjon e.l.

1f	kunne montere krympefolier

1g	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.8	Innredninger


Mål 1
Lærlingene skal beherske vanlige innredningsarbeider i henhold til fagets kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne montere vegg- og himlingssystemer med modulær oppbygning

1b	kunne montere datagulv og flytende gulv med modulær oppbygning
1c	kunne vurdere og kontrollere kvaliteten på eget arbeid i forhold til gjeldende regler og forskrifter



2.9	Verne- og sikkerhetsarbeid


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan en god arbeidsplass skapes og ha et bevisst forhold til hvordan egne handlinger kan virke inn på helse og sikkerhet og det ytre og indre miljøet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om arbeidsgivers ansvar og eget ansvar for arbeidsmiljø, rettigheter og plikter

1b	kjenne til arbeidsmiljøets betydning for trivsel og velvære

1c	ha kjennskap til planer og tiltak for bedriftens interne arbeidsmiljø

1d	kunne identifisere forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til yrkesskader og skader på det ytre miljøet

1e	kjenne til materialenes virkninger på miljøet

1f	vise hensyn til egen og andres helse og til miljøet i omgang med stoffer og materialer

1g	kunne forebygge ulykker og helseskader

1h	ha kunnskaper om hva som er de vanligste årsakene til ulykker og helseskader, og om hvordan man skal forholde seg dersom skaden har oppstått

1i	kunne bruke personlig verneutstyr i arbeidet

1j	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte










2.10	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	kunne yte god service

1i	kjenne til hvordan klager skal håndteres 

1j	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og hvilke rettigheter og plikter arbeids-taker 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

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 2. års opplæring i bedrift for isolatørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	VVS-isolering
		Varme- og 		brannisolering
Kapittel 2.2
Mål 1.
Kapittel 2.3
Mål 1.



25%
Modul 2:	Kjøle- og fryseisolering
Kapittel 2.4
Mål 1.

20%
Modul 3:	Lydisolering
Kapttel 2.5
Mål 1.

10%
Modul 4:	Innfesting
		Ytterbekledning
Kapittel 2.6
Mål 1.
Kapittel 2.7
Mål 1.



20%
Modul 5:	Innredninger
Kapittel 2.8
Mål 1.

15%
Modul 6:	Verne- og sikkerhetsarbeid
Kapittel 2.9
Mål 1.

5%
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.10
Mål 1og 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.


