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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  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. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Isolasjonsfaget er et håndtverksbetont fag med lange tradisjoner, men det var først med den industrielle revolusjonen på 1700 og 1800-tallet at faget fikk 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. I nyere tid er det stadig behov for nye typer isolasjonsmaterialer spesielt i forbindelse med olje- og gassindustrien. Økte krav til styrke, isolasjonsevne, brannmot-stand og miljøvennlige materialer, gjør at faget utvikler seg og det er et stadig behov for fag-arbeidere. Faget er også viktig i miljøsammenheng fordi det bidrar til energiøkonomisering og lydisolering.

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

Isolatøryrket medfører utstrakt reisevirksomhet. Isolatøren skifter ofte arbeidsplass og har nær kontakt med oppdragsgiver. Isolatøren planlegger selv sitt arbeid i samråd med foresatte eller direkte med oppdragsgiver og arbeider ofte i lag av forskjellig størrelse alt avhengig av opp-dragets størrelse og kompleksitet. En del arbeidsoperasjoner i isolatørfaget krever klatring, løfting, belastede arbeidsstillinger, arbeid i høyden og lange opphold borte fra hjemmet. I tillegg må lærlingene forstå betydningen av å beskytte seg selv og andre mot helserisikoer som f.eks. støv og asbest medfører.

Lærlingene må kunne praktisere sikkerhetsbestemmelser for arbeid i høyden og med maskiner og kunne bruke personlig verneutstyr.

Isolatørfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1.3.1974.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i isolatørfaget, 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 isolatørfaget 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 isolatørfaget 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 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.

Fagbrev
For å oppnå fagbrev i isolatørfaget, må det avlegges fagprøve 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 fagbrev. 
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 uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

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 isolatørfaget

Lærlingene skal

	vise godt håndlag og verktøyføring 

	kunne utføre enkelt isolasjonsarbeid

	kunne utføre arbeidet nøyakig og punktlig og med fagstolthet

	kunne vurdere kvaliteten på utført arbeid

	kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeide med andre

	ha innsikt i bransjeområdet og dets rammebetingelser

	kjenne til bedriftens plass i samfunnet

	kunne følge gjeldende lover, miljøkrav, verneinstrukser og sikkerhetsregler i arbeidet

	forstå fagets betydning når det gjelder energiøkonomisering og ressurssparing

	kjenne fagets historie og tradisjoner

	ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet, kunne bruke verneutstyr og arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse

	kunne bruke kroppen riktig for å forebygge belastningsskader

	kunne arbeide i henhold til god yrkesetikk og moral

	ha utviklet sine skapende evner innen fagområdet

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

	ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets fremtidige utviklingsmuligheter nasjonalt og eventuelt internasjonalt



2.2	Isolasjon


Mål 1	
Lærlingene skal ha kunnskaper om isolasjon og fysiske materialkrav som har betydning for god isolasjon. Lærlingene skal kunne utføre enkle isolasjonsarbeider og relatere kunnskapene til brannforebygging og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til fagets historiske utvikling

1b	kunne gjøre rede for varmeledning i gasser, væsker og faste stoffer og kunne angi metallers og andre isolasjonsmaterialers varmeledningsevne

1c	ha kunnskaper om varmestrøm og annen fagrelatert fysikk

1d	ha kunnskaper om kjøleteknikk og kjennskap til de materialkravene som gjelder for kjøle-isolering

1e	ha kunnskaper om brann og isolasjon

1f	kunne beskrive hvordan lyd og støy forplanter seg i aktuelle byggematerialer og bygningskonstruksjoner og hvordan lyd og støy kan dempes

1g	ha kunnskaper om kapsling

1h	kunne utføre enkel isolasjon av varme-, kjøle- og fryseanlegg

1i	kunne utføre enkel lydisolering

1j	kunne utføre kvalitetskontroll av arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne isolere aktuelle bygningskonstruksjoner og gjenstander etter gjeldende kvalitetskrav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne isolere rør, kjeler, apparater og aktuelle bygningskonstruksjoner etter gjeldende standard 

2b	kjenne de faglige standardene til varmegjenvinning, lydisolasjon m.m.

2c	kunne utføre isolasjonsarbeid alene og sammen med andre

2d	kunne planlegge arbeidet, vite hvilke materialer og hjelpemidler som kan brukes og kontrollere kvaliteten på utført arbeid



2.3	Tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage enkle skisser og kunne utføre enkle arbeidstegninger i målestokk på grunnlag av egne måltagninger, skisser og beskrivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne kontrollere figurer, dele vinkler og linjer, slå buer og benytte sirkler og deler av sirkler i konstruksjon

1b	kunne beregne vinkler, flater og volum

1c	ha kunnskaper om perspektiv og den 3. dimensjon

1d	kunne elementær projisering

1e	ha kunnskaper om de forskjellige målsettingssystemene

1f	kunne gjøre rede for tekniske løsninger ved hjelp av skissetegning

1g	kunne lage en enkel arbeidstegning i målestokk


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om forskjellige typer tegninger som brukes i isolasjonsfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forstå maskin- og VVS tegninger

2b	kunne forstå isometriske tegninger

2c	kjenne til og forstå de vanligste symbolene og forkortelsene som brukes i tegninger





2.4	Material- og verktøylære


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om de vanligste materialenes egenskaper og bruksom-råder og kunne relatere kunnskapene til miljø og ressursbruk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om de materialene som brukes ved varme- og kuldeisolering 

1b	ha kunnskaper om brannisolerings- og branntettingsmaterialer

1c	ha kunnskaper om materialer som brukes ved lydisolering

1d	ha kunnskaper om diffusjons- og dampbremsematerialer

1e	ha kunnskaper om hjelpestoffer som brukes i faget

1f	ha kunnskaper om overflatematerialer

1g	vite hvordan materialene påvirker miljøet og kunne forebygge for eventuelle miljøskader

1h	kunne bruke de ulike materialene økonomisk


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og kunne bruke aktuelt verktøy og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om og kunne bruke maskiner og utstyr for isolering

2b	ha kunnskaper om og kunne bruke håndverktøy

2c	ha kjennskap til prefabrikasjonsmaskiner for kapsling

2d	ha kunnskap om relevant informasjonsteknologi for materialuttak, lagerstyring, enkle kalkyler og utkjøring av lister

2e	vise ansvar for de økonomiske verdiene maskiner og utstyr representerer ved riktig bruk og vedlikehold


2.5	Verne- og miljøarbeid 


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bedriften og kunne praktisere verne- og sikkerhetsregler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om arbeidsgivers og eget ansvar for arbeidsmiljø og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker har

1b	kjenne til arbeidsmiljøets betydning for trivsel og velvære

1c	kjenne til bedriftens sikkerhetsrutiner

1d	kunne avdekke eventuelle forhold i arbeidsmiljøet som kan medføre yrkesskader og skader på det ytre miljøet

1e	ha kunnskaper om de vanligste årsakene til ulykker, hvordan de forebygges og hvordan man forholder seg dersom skade inntrer

1f	vite hvilke materialer som kan forårsake helseskader som støv, asbest, polyuretanskum og vite hvordan man beskytter seg selv og andre mot disse

1g	kunne utføre elementær førstehjelp

1h	kjenne asbestforskriftene

1i	kunne bruke personlig verneutstyr

1j	vise miljøhensyn ved utførelse av arbeidet

1k	ha kunnskaper om hvordan miljøskade kan forebygges

1l	kjenne noen hovedprinsipper for bedriftorganisering som jobbfordeling, spesialisering og informasjonssystemer


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 undervisningpraksis
	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 og ved en eventuell eksamen. 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


1.1	Fag- og timefordeling for de felles allmenne fagene i 1. års 
	opplæring i 	bedrift isolatørfaget
	
Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift isolatørfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1: 
Isolasjon
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

40%
Modul 2:
Tegning
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

20%
Modul 3: 
Material- og verktøylære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

25%
Modul 4: 
Verne- og miljøarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift isolatørfaget, 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.

Fagprøve:	Etter avsluttet læretid skal lærlingen opp til en fagprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. Lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av fagprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




Retningslinjer for gjennomføringen av fagprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

