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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 opplæring i bedrift for rørleggerfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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 det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 29. august 1996.
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5
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Rørlegging kan spores tilbake til oldtiden. Det å kunne transportere, i første rekke vann, i hul-rom eller kanaler har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen. Allerede for ca. 4000 år siden ble det på Kreta, i slottet til den legendariske kong Minos på Knossos, installert baderom med toaletter og dusjanlegg. Antikkens grekere betraktet kroppshygiene som svært viktig og pleide å dusje etter idrettsstevner. Senere tok romerne etter disse skikkene, og i Romerrikets storhetstid var det i Roma hele 15 termer - store badeanlegg med både kaldt og oppvarmet vann. Vannet fikk romerne fra fjellene ved å lede det ned i teglsteinsrenner over store broer, såkalte akve-dukter. På mange måter la mennesker i antikkens mer vekt på hygiene enn deres etterfølgere. Slottet Versailles, praktslottet til Ludvig XIV (1638-1715) og hans hoff, inneholdt ikke et eneste toalett eller baderom, og dronning Elisabeth I av England (1533-1603) skal med stolthet ha uttalt at hun badet to ganger i måneden enten hun trengte det eller ikke!

I Norge kan postmakerne som boret rør av tømmerstokker på sett og vis betraktes som de første rørleggere. Vårt behov for vann- og avløpssystemer var imidlertid liten på grunn av spredt bebyggelse og at det fantes nok vann fra nærliggende elver og innsjøer. Først i 1814 ble de første vannverkene bygd i byene. Faglærte rørleggere kom til Norge fra Tyskland, og de første norske rørleggere etablerte seg i Oslo fra midten av forrige århundre. 

I løpet av det siste hundreåret har det skjedd en teknologisk utvikling som stiller stadig større krav til fagarbeidere. Det er særlig den sanitære og varmetekniske utviklingen, med blant annet installasjon av vannklosetter, bad og sentralvarmeanlegg, som har gitt rørleggerfaget et kraftig oppsving og gjort det til et betydelig byggfag. I nyere tid har informasjonsteknologien blitt tatt i bruk til tegning, prosjektering, administrative rutiner og til overvåking og regulering av VVS-anlegg. Utviklingen går mot flere og større rehabiliteringsoppdrag som stiller særlig store krav til samarbeid og beslutningsevne.

Når det gjelder energiøkonomisering og miljø har rørleggerfaget gjennomgått en rivende utvikling blant annet med tanke på å utnytte energi på best mulig måte ved hjelp av varme-pumpeteknikk og ved å automatisere energianleggene. I rørleggerfaget inngår stoffer og metaller som, dersom de ikke behandles forsvarlig, kan påvirke den økologiske balansen i naturen. Kvaliteten på arbeidet har betydning for ressursbruken i samfunnet.

Faget omfatter installasjoner, modernisering og reparasjoner av varme- og kjøleanlegg, sanitær-anlegg, spesielle anlegg for brannslokking og trykkluft- og gassanlegg for medisinske gasser o.l. Faget er underlagt strenge lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder som rørleggeren må kjenne til og kunne følge.

En rørleggers arbeidsoppgaver varierer fra små enkle reparasjoner i boligen til kompliserte rør-installasjoner med automatisk styring, der arbeidet utføres etter tegninger og beskrivelse. Også innen offshoreindustrien møter rørleggerne spennende utfordringer.


Rørleggeren må kunne tegne, planlegge og koordinere sitt arbeid med andre håndverkere. Rørleggeren deltar på bygge- og framdriftsmøter med konsulenter og oppdragsgivere på større byggeanlegg. Fra bygget planlegges til det er ferdig, er rørleggeren med i prosjektet. Service er et nøkkelord i rørleggerfaget, da rørleggeren ofte har kontakt med kunden og representerer bedriftens ansikt utad. Rørleggerbedriftene varierer i størrelse - fra små bedrifter med gjennom-snittlig 4-5 ansatte, som utgjør flertallet - til store bedrifter som utfører arbeidet for industri- og offshorevirksomheter.

Rørleggerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. mars 1955.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i rørleggerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I rørfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i rørleggerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	rørlegger.
Fagbetegnelse: 	rørleggerfaget.

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 VKI
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 VKI for enkelte fag kan reduseres.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for rørleggerfaget

	Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy

	kunne velge og bestille materialer og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres 

	kunne utføre arbeider der materialtyper, befestigelser og sammenføyninger er tilpasset det mediumet som røranlegget fører 

	vise godt håndlag og arbeidsteknikk

	kunne holde orden på materiell og utstyr på arbeidsplassen

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

	bruke verneutstyr og kunne arbeide ergonomisk riktig

	kunne bruke aktuell fagterminologi

	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre også på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	utvise orden under utførelse av arbeidet

	kjenne til og kunne følge lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer virksomheten i rørleggerfaget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og kjenne til den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets historie, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	ha forståelse for de samfunnsmessige ressurser som faget forvalter

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

2.2	Utvendig sanitæranlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne legge utvendige vann- og avløpsledninger, og utføre forskjellige arbeidsoperasjoner etter gjeldende krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utføre anboring på hovedvannledninger

1b	kunne innkappe og montere grenrør på hovedavløpsledninger

1c	kunne bruke nødvendig verktøy ved legging av utvendige vann- og avløpsledninger og kunne utføre arbeidet i henhold til gjeldende krav 

1d	kunne utføre tetthets- og trykkprøving på utvendige vann- og avløpsledninger 

1e	kunne bruke nødvendige materialer ved utførelse av stikkledninger som er tilknyttet hovedledninger for vann og avløp, pakningssystemer for rør, kummer og kumgjennomføringer 

1f	kunne utføre egenkontroll av stikkledninger 

1g	kunne utføre arbeidet etter de krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om vann- og avløpsanlegg og kunne lese og lage tegninger av disse. De skal ha kunnskaper om hvordan anleggene skal utføres for å unngå lekkasjer og forurensning og om hvordan frost og teledybde innvirker på anlegg. Lærlingene skal ha kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og regler for arbeid med utvendig vann- og avløpsledninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare oppbygningen av og funksjonen til et utvendig ledningsnett for vann- og avløp

2b	kjenne systemer som brukes til å legge hovedledninger og stikkledninger

2c	kunne forklare hvordan anboring og forgrening på hovedledninger utføres og vite hvilket utstyr som brukes under arbeidet

2d	kunne forklare hvordan trykkprøving og kontroll av røranleggene utføres

2e	kjenne til vannforsyning og avløpsrensing fra vannkilder til forbruker
2f	kjenne til hvordan et enkelt nivellement for en utvendig ledningstrasé utføres og hvordan legging av rør ved bruk av laser utføres

2g	kunne lage material- og arbeidsbeskrivelse for vann- og avløpsanlegg

2h	kunne utføre fallberegninger

2i	kjenne til forurensningsproblemer ved spredt bebyggelse og kjenne til hvordan et jordrenseanlegg bygges opp og fungerer

2j	kunne lese og lage enkle tegninger av utvendige vann- og avløpsledninger på situasjonskart og kunne lese og lage profil- og kumtegninger

2k	kjenne til oppbygningen av kummer, pakningssystemer for rør, kummer og kummgjennomføringer

2l	kjenne til lett kommunalteknikk med grunne ledningssystemer, infiltrasjon og lokal håndtering av overvann

2m	kjenne til hvordan frost og teledybde opptrer under ulike grunnforhold og kjenne til riktig bruk av isolasjon

2n	kjenne til og kunne ta hensyn til geotekniske forhold under grøftearbeidet

2o	kunne bedømme grøftebunn og kjenne til kravene for riktig underlag for rørene

2p	kjenne til hvilke masser som brukes ved omfylling av rør og gjenfylling av grøfter og kunne forklare hvordan dette skal utføres

2q	kjenne til alternative anleggstyper

2r	kjenne reglene for varsling og merking av grave- og rørleggerarbeid

2s	være kjent med og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og reglement som stiller krav til utførelse av utvendige anlegg og til arbeidsforholdene














2.3	Innvendig sanitæranlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne legge innvendig vann- og avløpsinstallasjoner og kunne montere utstyr på en måte som ivaretar gjeldende krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne legge bunnledninger og avløpsopplegg for en enebolig i henhold til gjeldende tekniske bestemmelser 

1b	kunne utføre vanninstallasjoner på en måte som tilfredsstiller kravene i gjeldende byggforskrifter og aktuelle tekniske bestemmelser

1c	kunne ta ut materialer til et komplett sanitæranlegg i en enebolig

1d	kunne montere utstyr, vannvarmer, hydroforanlegg og armatur

1e	kjenne til krav til utstyr og plassering av utstyr for funksjonshemmede

1f	kunne ta estetiske hensyn ved utførelsen av arbeidet

1g	kunne justere og vedlikeholde de mest vanlige ventiler og armaturer

1h	kunne bruke verktøyet riktig og ha riktige arbeidstillinger under arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskap om lover, forskrifter og regler for arbeide med innvendig sanitæranlegg. De skal kunne tegne et sanitæranlegg i en enebolig og kunne dimensjonere vann- og avløpsledninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	være kjent med og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og reglementer som stiller krav til utførelse av innvendig sanitæranlegg og til arbeidsforholdene

2b	kjenne til Våtromsnormen og regler for utførelse av vannskadesikre installasjoner

2c	kunne tegne et komplett sanitæranlegg med plassering av utstyr og inntegning av vann-og avløpsledninger etter gjeldende standard

2d	kunne dimensjonere spillvann-, overvann- og fellesledninger

2e	kunne dimensjonere vannledninger

2f	kunne ta ut materialer og skrive materialliste etter tegninger og beskrivelse


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om utførelsen av og funksjonen til et innvendig sanitæranlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

3a	kjenne til hvordan vann- og avløpsrør skal legges, klamres og isoleres

3b	kjenne til benevnelser og kvaliteter på materialer og utstyr  som brukes til kaldt- og varmtvannsledninger og avløpsledninger

3c	kjenne til hvordan vegg- og gulvgjennomføringer skal utføres

3d	kjenne til hvordan ytre miljøfaktorer påvirker rør og utstyr ved ekspansjon og korrosjon

3e	kjenne til forskjellige typer vannvarmere og deres funksjon

3f	kjenne til forskjellige typer hydroforanlegg med dypbrønnpumpe og ejektorpumpe



2.4	Gassveising, lodding og bøying


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke ulike sveisemetoder, kunne utføre avstikkere og kunne bøye og lodde rør ved oppvarming. Lærlingene skal kunne verne for egen og andres sikkerhet under arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta ut nødvendige materialer for gassveising

1b	kunne utføre en rundsveis horisontalt og vertikalt med v-fuge på et fastspent sort stålrør

1c	kunne sveise svingte avstikkere på sorte stålrør

1d	kunne sveise på sveisekrager med hals på et stålrør

1e	kunne visuelt kontrollere stålrør for kantsår, sprekkdannelser og sveisekvalitet

1f	kunne iverksette vernetiltak ved gassveising

1g	kunne bruke verneutstyr under arbeidet

1h	kunne gjøre en inntrekking av stålrør med maksimum diameter ND 100 ned to dimensjoner

1i	kunne utføre loddeoperasjoner med varmeverktøy på ulike materialtyper

1j	kunne bruke skjærebrenner for gass


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til sikkerhetsregler og forskrifter som gjelder for oppbevaring, transport og bruk av gasser og utstyr som brukes til lodding og gassveising

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til forgiftnings-, brann- og eksplosjonsfaren som lodde og sveisearbeide kan medføre og kunne ta forholdsregler mot dette

2b	kjenne gassenes egenskaper og kunne gjøre rede for hvordan gassene skal transporteres og oppbevares

2c	kjenne til sikkerhetsregler og forskrifter ved gassveising og lagring av gasser

2d	kjenne til de ulike typer brannslokkningsutstyr og deres funksjon og virkemåte

2e	kjenne til regler for tilsyn under og etter sveisearbeider

2f	kunne utføre førstehjelp ved brannskader

2g	kjenne til lovfestede verne- og sikkerhetsbestemmelser, herunder forskrifter og bestem-melser for vern mot brann, ulykker og helseskader, og kunne iverksette nødvendige verne- og sikkerhetstiltak under arbeidet















2.5	Vannbårne systemer for oppvarming og kjøling


Mål 1
Lærlingene skal kunne installere et sentralvarmeanlegg i en enebolig og kunne montere vannbårne kjøleanlegg. Lærlingene skal kunne feilsøke og foreta egenkontroll på det utførte arbeid

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta ut materialer til et sentralvarmeanlegg i en enebolig etter tegninger og beskrivelse

1b	kunne utføre rørarbeid ved installering av et sentralvarmeanlegg i en enebolig

1c	kunne feilsøke og utføre service på de vanligste komponentene og utstyr i et varme- og kjøleanlegg

1d	kunne innstallere vannbårne kjøleanlegg


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om varme- og kjøleanlegg. De skal kunne tegne enkle varme-anlegg og kunne lese og forstå tegninger av et større varme- og kjøleanlegg. Lærlingene skal kjenne til ulike systemer og utstyr for oppbygging av et varme- og kjøleanlegg etter gjeldende krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lese og forstå en tegning av et større varme- og kjøleanlegg

2b	kunne tegne et enkelt varmeanlegg med fyrkjel, røranlegg og radiatorer eller gulvvarmerør

2c	kjenne til hvilke krav som stilles ved utførelse og plassering av fyringsoljeanlegg

2d	kunne gjøre rede for bruk av enkel energibesparende automatikk og utstyr

2e	kjenne til røkgassmåling og riktig innstilling av flamme på oljebrennere

2f	kjenne til hvordan ekspansjonssystemer, sikkerhetsventiler og termostater styrer og regu-lerer anleggene på en måte som hindrer trykkoppbygging, overoppheting og eksplosjon

2g	kunne beregne varmebehovet for oppbygging av et enkelt varmeanlegg

2h	kjenne til og kunne følge forskrifter, regler og bestemmelser og miljøkrav for varme- og kjøleanlegg

2i	kjenne til forskjellige systemer med tur- og returledninger for varme- og kjøleanlegg
2j	kjenne til forskjellige typer varmepumper og deres installasjon og virkemåte

2k	kjenne de vanligste formene for energioverføring og vite hvordan bruk av varmepumper gir energisparing

2l	kjenne til bruk av IT-systemer for beregninger og simulering av varmebehov og varmeforbruk

2m	kunne gjøre rede for virkemåte og installasjon av isvannsanlegg som kjøleanlegg

2n	kjenne til riktig behandling av væsker som tilsettes vannet i kjøleanlegg



2.6	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	kjenne til hvordan klager skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet






Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker 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

2e	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kjenne til avtaleverket for faget mellom arbeidslivets parter

2h	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks, informasjonsteknologi o.l



2.7	Trykkluftanlegg


Mål 1
Lærlingene skal ut fra tegninger og beskrivelser kunne installere, feilsøke på, vedlikeholde og kontrollere trykkluftanlegg i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta ut materialer etter tegninger

1b	kunne installere et komplett enkelt trykkluftanlegg ut fra tegninger og beskrivelse

1c	kunne foreta enkel feilsøking og service på anlegget

1d	kunne kontrollere kvaliteten på arbeidet

1e	kunne utføre arbeidet i henhold til sikkerhets-, miljø- og vernebestemmelser



Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om trykkluftanlegg og bestemmelsene som gjelder for disse

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kunne forklare virkemåten til og bruksområder for trykkluftanlegg

2b	kjenne til kompressortyper, utskillere og rørmateriell til trykkluftanlegg

2c	kjenne til lover og forskrifter for trykkluftanlegg

2d	kjenne til sikkerhets-, miljø- og vernebestemmelser



2.8	Sprinkleranlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne installere og utføre service på sprinkleranlegg og kunne kontrollere kvaliteten på det utførte arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne installere et enkelt sprinkleranlegg etter tegning og beskrivelse

1b	kunne ta ut materialer etter tegning

1c	kunne delta ved enkle serviceoppdrag på sprinkleranlegg

1d	kunne foreta egenkontroll av arbeidet

1e	kunne utføre arbeidet i henhold til sikkerhets-, miljø- og vernebestemmelser


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om sprinkleranlegg og bestemmelsene som gjelder for disse

Hovedmomenter
Lærlingen skal

2a	kunne forklare virkemåten til og bruksområder for sprinkleranlegg

2b	kunne forklare forskjellen på våt- og tørranlegg
2c	kjenne til lover, forskrifter og regler for sprinkleranlegg 

2d	kjenne til sikkerhets-, miljø, og vernebestemmelser



2.9	Gassanlegg


Mål 1
Lærlingene skal kunne installere ulike typer gassanlegg, utføre service på disse og kontrollere kvaliteten på det utførte arbeidet 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta ut materialer etter tegning

1b	kunne utføre rørarbeid for propangassanlegg, sentralanlegg for sveisegass eller anlegg for medisinske gasser etter tegninger og beskrivelse

1c	kunne foreta enkle serviceoppdrag

1d	kunne foreta egenkontroll av arbeidet

1e	kunne utføre arbeidet i henhold til sikkerhets-, miljø- og vernebestemmelser


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike typer gassanlegg og bestemmelsene som gjelder for disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare bruksområder for ulike typer gassanlegg

2b	kjenne til lover, forskrifter og regler for gassanlegg

2d	kjenne til sikkerhets-, miljø, og vernebestemmelser





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 svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift for rørleggerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Utvendig sanitæranlegg*)
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

10% 1)
Modul 2:	Innvendig sanitæranlegg
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

35% 2)
Modul 3:	Gassveising, lodding og bøying
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10% 3)
Modul 4:	Vannbårne systemer for 			oppvarming og kjøling
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

35% 4)
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Modul 6A:	Trykkluftanlegg**)
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5% 5)
Modul 6B:	Sprinkleranlegg**)
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5% 5)
Modul 6C:	Gassanlegg**)
Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

5% 5)
Til sammen

100%


*)	Modulen tilfredstiller kravene til S-ADK-1 sertifikat.

**)	Lærlingen skal velge en av modulene 6A, 6B eller 6C ut fra bedriftens arbeidsoppgaver.


Teoretiske kunnskaper inngår med:
1)	ca. 2/5 av modul 1 (kapittel 2.2 mål 2), som tilsvarer 70 timer.
2)	ca. 1/5 av modul 2 (kapittel 2.3 mål 2 og 3), som tilsvarer 120 timer.
3)	ca. 1/5 av modul 3 (kapittel 2.4 mål 2), som tilsvarer 35 timer.
4)	ca. 1/5 av modul 4 (kapittel 2.5 mål 2), som tilsvarer 120 timer.
5)	ca. 1/5 av modul 6A-6C (mål 2, kapittel 2.7, 2.8 eller 2.9), som tilsvarer 25 timer.



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.

