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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) maler- og byggtapetserer.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 8. juli 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Maler- og byggtapetserfagene spenner over et vidt felt, fra beskyttelse av bygninger og stålkonstruksjoner til dekorative arbeider av mange slag såvel ute som inne.

Arbeidet i fagene består av allsidige og interessante oppgaver av stor samfunnsmessig, økonomisk og trivselsmessig betydning, og yrkesutøverne forvalter store verdier. Fagene gir muligheter til å arbeide kreativt med farger og form. Enten man maler, tapetserer eller legger gulvbelegg, er man med på å legge grunnlaget for andre menneskers trivsel, og fagene kan gi en trivelig arbeidsplass i et godt miljø.

Bransjen består av noen store, men mest små og mellomstore bedrifter. Bedriftenes arbeids-område spenner fra rene malerbedrifter, eller byggtapetserbedrifter til bedrifter som utfører arbeider i begge fag. En del bedrifter har hovedvekten på mer spesialiserte deler av fagene, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Maler- og byggtapetsererfagene har lange tradisjoner som kan spores tilbake til de første hulemaleriene i eldre steinalder (omkring 20.000 år siden). Trangen til å dekorere og forskjønne omgivelsene finner vi i de eldste bevarte bygningene i verden og dekorative arbeider hører fortsatt med til malerens arbeidsoppgaver. Faget har betydning for trivselen gjennom de fargene og materialene som velges for våre interiører. Dagens malerfag har i tillegg store oppgaver når det gjelder utvendig og innvendig beskyttelse av bygninger og ulike konstruksjoner. 

De eldste tapetene som kjennes er håndlagde tapeter samt jutestrie og papir brukt til trekking av tak og veggflater. Dagens byggtapetserfag består fortsatt av tapetsering med tapeter av ulike materialer. I tillegg har faget fått nye arbeidsområder i form av gulvarbeid som legging av tepper av forskjellige stoffer og vinyl- og linoleumsbelegg. En viktig del av faget er arbeid med gulv- og veggmaterialer i våtrom.

Maler- og byggtapetsereren arbeider i nær tilknytning til yrkesutøvere i andre fagområder innenfor byggsektoren. Det er derfor viktig at malere og byggtapetserere har kunnskaper om andre faggrupper og kan samarbeide med utøvere i tilgrensede fagområder.

Svennebrev i malerfaget eller byggtapetsererfaget gir grunnlag for å ta mesterutdanning og starte eget firma.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I maler- og byggtapetserer må søkeren normalt ha bestått grunnkurs tekniske byggfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I maler- og byggtapetserer er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I maler- og byggtapetserer består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

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/svennebrev. 

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 yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper, innsikt, holdninger og ferdigheter slik at de kan  arbeide 
	og videreutvikle seg innen malerfaget og byggtapetserfaget

	kunne vise god arbeidsteknikk og verktøyføring og kunne utføre arbeidet på 
	en hensiktsmessig måte

	ha evnen til å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med yrkesutøvere fra andre 
	fagområder

		kunne anvende utstyr og materialer økonomisk

	kunne vise orden, renslighet og nøyaktighet

	ha innsikt i bransjeområdet nasjonalt og internasjonalt

		kjenne fagenes historie, tradisjoner og egenart

	kunne vise forståelse for fagenes verdier og kjenne til fagenes etiske normer

	kunne fagenes terminologi

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha utviklet sine skapende evner

	kjenne nyutviklede maskiner, hjelpemidler og produkter

	under veiledning kunne bruke enkel aktuell informasjonsteknologi

	forstå konsekvensene for det indre og ytre miljøet ved valg av materialer

	ha tilegnet seg kunnskaper innen helse, miljø og sikkerhet

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

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig 

2.2	Fargelære og historikk


Mål 1
Elevene skal kjenne de grunnleggende prinsippene i fargelære og fargeblanding og kjenne til fargenes innvirkning på mennesker og miljø

Hovedmomenter	
Elevene skal

1a	kjenne til og kunne bruke det naturlige fargesystemet

1b	kjenne til fargenes egenskaper og deres betydning for eksteriører og interiører

1d	forstå sammenhengen mellom lys og farge

1e	forstå og kunne beskrive prinsippene for fargepersepsjon
	
1f	kunne utføre selvstendig fargebrekking og kjenne til hvordan de forskjellige fargene 
	reagerer med hverandre

1g	kunne forklare subtraktiv fargeblanding på bakgrunn av arbeid med fargepigmenter


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til fagenes historiske utvikling

Hovedmomenter	
Elevene skal

2a	ha kjennskap til gamle teknikker som lasering, ådring og marmorering

2b	kjenne til viktige stilarter og deres innvirking på fargebruk, malingtyper, tapettyper 
	m.m.

2c	kjenne til hvordan fargenes symbolbruk varierer i ulike kulturer og i historiske perioder

2c	ha kjennskap til gamle malingtyper, verktøy og arbeidsteknikker




2.3	Material- og verktøylære


Mål 1
Elevene skal kjenne til og kunne bruke og oppbevare de vanligste materialene innenfor fagene på en måte som tar hensyn til mennesker, miljø og materialer

Hovedmomenter	
Elevene skal

1a	kjenne sammensetningen av og bruksområdene for de forskjellige produktene som 		malingtyper, sparkelmasser, gulvbelegg, tapeter og tepper

1b	ha kunnskaper om oppbygging av forskjellige maling- og beleggsystemer

1c	kjenne kravene til spesielle maling- og beleggsystemer for våtrom

1d	kjenne kravene til malingsystemer for fasader

1e	ha kjennskap til inneholdet av  løsemidler og andre stoffer i malingstyper, sparkelmasse 	og lim som kan gi helseskade eller ubehag og kunne bruke og behandle disse på en 
	måte som tar hensyn til egen og andres helse


Mål 2
Elevene skal kjenne til og kunne bruke, vedlikeholde og oppbevare verktøy, maskiner og utstyr som brukes i fagene

Hovedmomenter	
Elevene skal

2a	kjenne til betegnelser og bruksområder for aktuelle pensler, verktøy og maskiner

2b	kunne bruke verktøy og maskiner på en riktig måte
	 
2c	ha kjennskap til sikkerhetsregler og forskrifter ved bruk av maskinelt utstyr

2d	kunne utføre vanlig stell og vedlikehold av verktøy og utstyr






2.4	Bygningslære


Mål 1
Elevene skal  kunne beskrive og vurdere de vanligste underlagene for malerarbeid, tapetserarbeid og gulvarbeid og kunne velge riktige produkter og behandlingsmetoder for disse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til underlagenes kjemiske og fysiske egenskaper

1b	kunne velge riktige produkter i forhold til underlaget

1c	være klar over de praktiske og økonomiske konsekvenser ved ulike valg av feil 
	materialer og systemer for de forskjellige underlagene


Mål 2
Elevene skal kunne planlegge arbeidet på en hensiktsmessig måte

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge det mest hensiktsmessige verktøyet til de forskjellige arbeidsoperasjonene

2b	kunne beregne materialforbruk til de forskjellige arbeidsoperasjonene og anvende 
	materialene så økonomisk som mulig


Mål 3
Elevene skal kunne utføre maler-, tapetser- og gulvarbeid på en estetisk og faglig måte

Hovemomenter
Elevene skal

3a	kunne utføre forskjellige malings- tapetserings- og gulvarbeider på en slik måte at de 
	ivaretar estetiske og håndverksmessige krav

3b	kunne utføre maling, tapetsering og gulvarbeid i våtrom

3c	kunne arbeide økonomisk, effektivt og holde orden under arbeidet

3d	kunne samarbeide med utøverne av tilgrensende fagområder

3e	kunne utføre arbeidet på en ergonomisk riktig måte

3f	kjenne til enkle dekorative teknikker
3g	kjenne til restaureringsarbeider innen fagområdene

3h	kunne lage en arbeidsbeskrivelse

3i	kunne vurdere kvaliteten av eget arbeide i forhold til arbeidsbeskrivelse



2.5	Bransjelære


Mål 1
Elevene skal kjenne til helsemessige og miljømessige farer som de kan utsettes for i arbeidet og kunne ta forholdsregler mot disse

Hovedmomenter	
Elevene skal

1a	være motivert for og kunne bruke de forskjellige typene verneutstyr
	
1b	ha kunnskaper om og kunne bruke miljøvennlige og løsemiddelfrie produkter der dette 
	er faglig forsvarlig

1c	kjenne til vernetiltak og miljøkrav som gjelder for produkttyper og arbeidsmetoder som 
	brukes i fagene

1d	kunne behandle avfall og materialrester på en forsvarlig måte

1e	ha kunnskaper om og kjennskap til forskrifter som gjelder helse-, miljø og sikkerhet


Mål 2
Elevene skal kjenne gjeldende aktuelle lover, forskrifter, standarder og avtaler for fagområdene

Hovedmomenter	
Elevene skal

2a	ha kjennskap til standarder for utførelse av arbeidet, estetiske krav og toleranseklasser

2b	ha kjennskap til aktuelle lover og tariffavtaler og deres betydning for fagene

2c	ha kjennskap til stillasforskriftene og kunne følge disse

2d	kjenne rettigheter for forbrukere ved bruk av håndverkstjenester

2e			ha kjennskap til lov og forskrifter som gjelder helse og arbeidsmiljø

Mål 3
Elevene skal kjenne bransjens plass i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt

3b	ha kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere og deres arbeidsområder


Mål 4
Elevene skal kjenne til prinsipper for å lage kostnadsoverslag

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne beregne bruk av materialer, tid og utstyr i forhold til en arbeidsbeskrivelse

4b	på grunnlag av en arbeidsbeskrivelse kunne lage kostnadsoverslag for 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 eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold som gjelder for studieretningsfagene

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider.  I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I maler- og byggtapetserer

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2 

 

Studieretningsfag


Fargelære og historikk
75
2
Material- og verktøylære
150
4
Bygningslære
597
16
Bransjelære
112
3



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I maler- og byggtapetserer

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Fargelære og historikk
Modul 1:  Alle mål i faget.
75
2
Material- og verktøylære
Modul 2:  Alle mål i faget.
150
4
Bygningslære
Modul 3:  Malerarbeid, mål 1, 2 og 3.
298
8

Modul 4:  Tapetserarbeid,  mål 1, 2 og 3.
112
3

Modul 5:  Gulvarbeid, mål 1, 2 og 3.
187
5
Bransjelære
Modul 6:  Alle mål i faget.
112
3

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I maler- og byggtapetserer.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.		Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.		Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som 	eksamensfag.

3.		Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.		Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.		Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.		Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.		Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs I maler- og byggtapetserer:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der flere 
			studieretningsfag inngår.  			
			Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende allmenne fag.  

	Eksamensform:	i studieretningsfagene, skriftlig.
			i felles allmenne fag, se de enkelte læreplaner.


Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

