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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)
overflatebehandling.


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, 4. juli 1994.








Innhold




Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1		Innledning	1
1.2		Inntakskrav	1
1.3		Varighet	1
1.4		Innhold	1
1.5		Kompetanse	2

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	4
2.1		Felles mål for studieretningsfagene	4
2.2		Korrosjonslære	5
2.3		Forbehandling	5
2.4		Påføringsteknikk	6
2.5		Materiallære	7
2.6		Verktøy- og maskinlære	8
2.7		Verne- og miljølære	9
2.8		Spesifikasjon, kontroll og rapportering	10

Kapittel 3:	Vurdering	11
3.1		Hvorfor vurdering?	11
3.2		Hva skal vurderes?	11
3.3		Hvordan skal vurderingen skje?	11
3.4		Spesielle forhold	12

Vedlegg 1
1.1		Fag- og timefordeling	13
1.2  	Moduler	13

Vedlegg 2	
Vurdering i videregående kurs I overflatebehandling.	14




14
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Overflatebehandling har fått øket betydning i takt med den industrielle utviklingen. Store konstruksjoner av metall trenger effektiv korrosjonsbeskyttelse for å unngå at det senere oppstår store reparasjonskostnader og mulig fare for liv og helse. 

I Norge er det særlig verkstedsindustrien og oljeindustrien som har  hatt betydning for fagets utvikling.
  
Arbeidsoppgaver innenfor overflatebehandling består i å vurdere konstruksjoner, klargjøre og forbehandle dem, påføre beskyttelsesbelegg, utføre etterarbeider og foreta kontroller. Det arbeides med løsemidler, støv og kjemikalier. I tillegg er det ofte nødvendig å håndtere tunge løft. Helse-, miljø og sikkerhetsaspekter er derfor vektlagt i kurset. Arbeidet utføres ofte i friluft og utøverne i faget veksler ofte arbeidsmiljø. Riktig overflatebehandling bidrar til å bevare store verdier innen industrien.

Arbeidsområdet er særlig knyttet til tyngre verkstedindustri i Norge, men store deler av korrosjonsbeskyttelsen utføres i dag innenfor oljevirksomheten ved behandling av nybygg eller vedlikehold av installasjoner til havs. Overflatebehandling av kraftverk, tankanlegg, broer, skip m.m. er viktige arbeidsområder. Overflatebehandling består også i utbedring av rustskader på anlegg av armert betong forårsaket av miljøpåvirkninger som slitasje, salt og fuktighet.

Overflatebehandleren arbeider i nær tilknytning til yrkesutøvere i andre fagområder innenfor byggsektoren. Det er derfor nødvendig å utvise toleranse og respekt for andre fagområder.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I overflatebehandling 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 overflatebehandling er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I overflatebehandling 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 fagopp-læring 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 faget

	ha innsikt i bransjeområdet og kjenne fagets tradisjoner og egenart

	kunne god arbeidsteknikk og verktøyføring	

	kunne utføre arbeidet fagmessig

	utvise orden, renslighet og nøyaktighet

	ha evnen til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med yrkesutøvere innenfor 	eget og i beslektede fagområder

	vise forståelse for og respektere de verdier faget ivaretar og de etiske holdninger som faget 	holder i hevd

	være orientert om den teknologiske utviklingen innen faget nasjonalt og internasjonalt

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

	kjenne til og kunne bruke fagterminologi

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	ha utviklet sine skapende evner

	kunne anvende utstyr og materialer økonomisk og med hensyn til sikkerhet, helse og miljø

	ha 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




2.2	Korrosjonslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan stål og andre metaller korroderer, og visuelt kunne gjenkjenne de forskjellige korrosjonstypene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hvordan stål og andre metaller korroderer

1b	kunne forklare hvilke metaller som blir anode eller katode i forhold til hverandre ut 
	fra normalpotensialene i spenningsrekken 

1c	ha kunnskaper om korrosjonsbestandigheten til de metallene som er mest relevante 	for faget

1d	kunne forklare hvordan korrosjonsformer som jevn- og generell korrosjon, punkt-	korrosjon, spaltekorrosjon, errosjonskorrosjon/kavitasjonskorrosjon, bimetallisk- og 	galvanisk korrosjon og korrosjon av armeringsjern oppstår og utvikler seg

1e	kjenne til korrosjonstyper som selektiv korrosjon, spenningskorrosjon, korrosjons-	utmatning, korngrensekorrosjon og interkrystallinsk korrosjon

1f	kunne forebygge aktuelle korrosjonsformer

1g	kjenne til miljøets innvirking på korrosjonshastigheten



2.3	Forbehandling


Mål 1
Elevene skal kunne velge forbehandlingsmetode ut fra materialets beskaffenhet og bruksområde. De skal ha kunnskaper om og kunne bruke alminnelig forbehandlings-utstyr etter gjeldende krav til forbehandling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge forbehandling på ulike underlag med hensyn til etterfølgende belegg og 	miljø

1b	kunne bedømme og beskrive rustgradene og renhetsgradene etter gjeldende ISO-	standarder, og kunne bedømme renheten på en blåserenset flate etter europeiske 	eller norske standarder
1c	kunne bruke utstyr som stålbørster, nålepikker, skraper og ulike slipemaskiner

1d	kunne utføre tørr og våt blåserensing

1e	ha kunnskaper om bruksområder for sandvasking

1f	kunne bruke ulike metoder og midler for avfetting med løsemiddel som vann, 	kjemikalier og høytrykksvasking

1g	kjenne til kjemisk forbehandling med syrer, baser og andre aktuelle kjemikalier

1h	kunne velge slipeskiver til forbehandling av forskjellige metaller

1i	kunne visuelt bedømme underlaget før påføring av korrosjonsbeskyttende maling og 
	belegg med tanke på feil ved sveiser, laminering, skarpe kanter eller andre skader 
	som avviker fra spesifikasjonskravene

1j	kunne utføre maskering og avskjerming i forbindelse med forbehandling og påføring 	av maling og belegg

1k	kunne ventilere i forbindelse med arbeid i trange rom og tanker

1l	forstå betydningen av grundig forarbeid

1m	utvise hensyn til egen og andres helse og sikkerhet under forarbeid



2.4	Påføringsteknikk


Mål 1
Elevene skal kunne grunnleggende påføringsteknikker med forskjellig utstyr og beherske påføring av organiske og uorganiske korrosjonshindrende belegg

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	utføre flikking med aktuelt utstyr

1b	kunne bruke påføringsutstyr som pensel, rull, sparkel, lavtrykks- og høytrykks-	sprøyteutstyr

1c	kunne påføre forskjellige typer maling og belegg  jevnt og feilfritt

1d	kunne påføre maling eller termisk sprøytede belegg med en jevn filmtykkelse


1e	kunne utføre termisk sprøyting av korrosjonshindrende belegg med flamme- og 
	lysbuesprøyting og med tilsatsmateriale

1f	ha kjennskap til påføringsteknikker for elektrostatisk sprøyting med våtlakk, pulver 
	og tråd og maling

1g	ha kjennskap til påføringsteknikker for virvelsintring og elektrostatisk pulversprøyting

1h	ha kjennskap til påføringsteknikker for passiv brannbeskyttelse med organiske og 	uorganiske belegg

1i	ha kjennskap til påføringsteknikker for tykke flerkomponente belegg

1j	ha kjennskap til påføring av temporære korrosjonshindrende belegg for preservering

1k	kjenne til bruken av tape som korrosjonshindrende belegg

1l	kunne påføre korrosjonshindrende belegg og samtidig ta hensyn til miljøet og egen 
	og andres helse og sikkerhet



2.5	Materiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om forskjellige typer materialer, kunne velge materialer og utføre arbeidet på en fagmessig måte og etter de gjeldende kravene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive og forklare malingens hovedbestanddeler som bindemidler, pigmenter, 	ekstendere, løsemidler og hjelpestoffer og gjøre rede for hvilke egenskaper disse gir 	malingen

1b	forklare og skille mellom bruk av malingstyper som oksyderende-, fysikalsktørrende 	og kjemisk herdende malingstyper

1c	kjenne til beleggtyper som gummi, akryl, polyester, polyetylen- og grohemmende 	belegg

1d	kunne skille mellom blåsemiddelformer, typer og graderinger, og kjenne deres 	anvendelsesområder

1e	ha kunnskaper om alkaliske og organiske avfettingsmidler


1f	kunne beskrive bestandighet til forskjellige malinger og belegg som f.eks. sinketyl-	silikatgrunning i ulike typer miljø

1g	kunne beskrive prinsipper for oppbygging av et malingssystem og kunne forklare 	inndeling i grunnstrøk, mellomstrøk og dekkstrøk

1h	kjenne bransjens fagterminologi

1i	forklare malingers egenskaper som fuktevne, penetreringsevne, densitet og tetthet

1k	kunne anvende de teoretiske kunnskapene om maling og belegg under utførelsen av 	praktiske arbeidsoppgaver

1l	under arbeidet med materialer kunne vise hensyn til miljøet og til egen og andres 
	helse 



2.6	Verktøy- og maskinlære


Mål 1
Elevene skal kunne bruke og vedlikeholde verktøy og maskinelt utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne sammenstille, demontere, dimensjonere, bruke og utføre daglig 
	vedlikehold på de mest elementære deler av utstyr som:
	- 	kompressor og trykkluftanlegg med etterkjøler, vannutskillere og trykktank 		-	rør, slanger og koplinger
	- 	forskjellige typer blåserenseutstyr
	- 	termisk sprøyteutstyr (flamme og lysbue) for påføring av korrosjonshindrende 		belegg
	- 	høytrykksprøyteutstyr (trykkforstøvning) og lavtrykksprøyteutstyr 				(luftforstøvning)

1b	kunne anvende mekanisk og manuelt forbehandlingsutstyr som stålbørster, slipe-	maskiner og  rondeller

1c	kunne bruke elektrisk og pneumatisk utstyr som røreverk og driller

1d	under arbeidet med verktøy- og maskiner kunne vise hensyn til miljøet og til egen og 
	andres helse




2.7	Verne- og miljølære


Mål 1
Elevene skal kunne ta ansvar for og være i stand til å verne om eget og andres liv og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om nødvendig verneutstyr i bransjen og forklare formål og virkemåte

1b	kunne velge riktig verneutstyr ut fra produkttyper og arbeidsoppgaver

1c	kjenne til og kunne finne fram aktuelle lover og forskrifter som gjelder arbeid og 	miljø

1d	kunne arbeide etter ergonomiske prinsipper

1e	ha kjennskap til bransjens produkter, de skader som de helsefarlige produktene kan 	forårsake og hvordan helseskader kan forebygges

1f	kjenne til bedriftens og de ansattes miljøansvar

1g	kjenne til oppbyggingen og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer

1h	kunne ventilere i forbindelse med arbeid i trange rom og tanker


Mål 2
Elevene skal være bevisst sitt sosiale medansvar og forpliktelser i forhold til miljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne behandle spesialavfall på en riktig måte

2b	kjenne til muligheter for gjenbruk av materialer

2c	kjenne til de etiske verdier som bransjen holder i hevd




2.8	Spesifikasjon, kontroll og rapportering


Mål 1
Elevene skal kunne planlegge, iverksette og foreta visuell og teknisk kontroll av eget og andres arbeid og utarbeide rapport. Elevene skal kunne forstå og se sammenhengen mellom spesifikasjoner, produktdatablad og arbeidsprosedyrer

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke instrumentene og verktøyene som er nødvendige for å utføre 
	egenkontroll

1b	kunne planlegge og utføre fortløpende egenkontroll før, under og etter utførelsen av 	arbeidet

1c	kunne dokumentere skriftlig kontroll av eget og andres arbeid

1d	visuelt kunne avsløre malingstekniske feil som nålestikk, luftblærer og krakkeleringer

1e	kunne måle tørrfilmtykkelse og våtfilmtykkelse på belegg

1f	visuelt kunne bedømme rustgrader og renhetsgrader i henhold til standard

1g	ha kjennskap til betydningen og bruken av gjeldende standarder i faget

1h	kjenne til prosedyre for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

1i	ha kjennskap til justering og kalibrering av instrumenter og verktøy til kontroll

1j	kunne måle og vurdere klimatiske forhold før igangsetting av arbeidet

1k	kjenne til muligheter og metoder for regulering av klima rundt objektet ved bruk av:
	ventilasjon, varmevifte, byggtørker og avfuktingsaggregat

1l	ha kunnskaper om de aktuelle metodene for testing av overflaten som klorid og sulfat 	test (salter) og herdetest av sinketylsilikat før overmaling

1m	visuelt kunne vurdere fuktighet, fremmedelementer, partikkelstørrelse og utseende før 	bruk av blåsemiddel

1n	kunne tyde og forstå teknisk og kjemisk terminologi 

1o	kjenne til oppbygging og utfylling av forskjellige relevante rapporteringsskjemaer




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 terminkarakterer. 

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




3.4	Spesielle forhold

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

Studieretningsfag


Korrosjonslære
75
2
Forbehandling
187 
5 
Påføringsteknikk
225
6
Materiallære
187
5
Verktøy- og maskinlære
112
3
Verne- og miljølære
75
2
Spesifikasjon, kontroll og rapportering
75
2



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.
Innenfor disse timene vil det være naturlig å fordele laboratorieundervisningen etter behov.

1.2  Moduler i videregående kurs I overflatebehandling
Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Korrosjonslære
Modul 1: Alle mål i faget.
75
2
Forbehandling
Modul 2: Alle mål i faget.
187
5
Påføringsteknikk
Modul 3: Alle mål i faget.
225
6
Materiallære
Modul 4: Alle mål i faget.
187
5
Verktøy- og maskinlære
Modul 5: Alle mål i faget.
112
3
Verne- og miljølære
Modul 6: Alle mål i faget.
75
2
Spesifikasjon, kontroll og rapportering
Modul 7: Alle mål i faget.
75
2

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 overflatebehandling.


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 overflatebehandling:

	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 den enkelte læreplan.


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

