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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  taktekkerfaget.


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, 7. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det er vanskelig å fastslå når taktekkerfaget oppstod. Opprinnelig var det tømrere som forestod taktekking. Etterhvert utviklet taktekking seg til å bli et spesialisert arbeidsområde. Særlig i Mellom-Europa ble faget holdt høyt i hevd der både uniformer og symboler var med på å for-sterke samhold i faget.

Taktekkingen omfatter den ytre værhuden på et tak. På hellende tak den legges som overlappstekking med materialer av f.eks. papp, skifer, torv eller takstein. På tak med lite fall kan det også brukes heltekking, hvor man ved liming, sveising eller falsing får et kontinuerlig, ubrutt og vantett sjikt. Som materialer til heltekning brukes takpapp, plane metallplater, tykke kunststoff-folier og asfalt.

Tidligere var taktekkeren henvist til å bruke lokale tekkematerialer som never, torv, siv, strå, heller og trespon. De forskjellige materialene krevde forskjellige metoder for å få et vanntett tak. Etter hvert som mulighetene for å frakte spesialmaterialer over store avstander har økt, er det blitt utviklet stadig flere og mer kompliserte tekkemetoder.

Arbeidsområdene omfatter tekking og isolering av byggverk og tunneler. Et spesielt arbeids-område for taktekkere er restaurering og rehabilitering av eldre tak der det kreves fagfolk med kunnskaper om eldre tekkemetoder. Også tekking under grunnivået, såkalt membranisolering, er en del av taktekkerfaget. Det tidligste eksempel på dette er en tunnel fra ca. 700 år f.Kr. under elven Eufrat, der asfalt er brukt som tettemiddel.

Fra de tidligste boligene til i dag, har det skjedd en utvikling i retning av å lage bygningene stadig mer bekvemme og funksjonelle. Det er også blitt stilt høyere krav til bygningenes ut-seende, styrke og motstandsdyktighet mot vær, utøy og nedbrytning. Takets funksjon i en bygning er å gi beskyttelse mot snø og regn, og å gi varmetetting for å gjøre boligen bekvem. Taket - den femte fasaden - skal dessuten være pent å se på og passe estetisk  sammen med resten av bygningen. Med tanke på de verdiene taktekking beskytter og den energi-økonomisering som oppnås ved riktig isolering, er det nødvendig med fagfolk som har solide kunnskaper og som utøver godt håndverk.

Kunnskaper om inneklima og miljø er blitt en viktig del av taktekkerfaget fordi nye isolasjons-materialer har ført til et inneklima med høyere temperaturer og luftfuktighet. Dette krever større omtanke fra taktekkerens side. Nye produkter har også ført med seg enkelte helsefarlige stoffer som såvel fagarbeideren og miljøet må beskyttes mot. 

Taktekkeryrket er et interessant yrke med samfunnsnyttige, varierte og krevende oppgaver, fra taktekking høyt over bakkenivå til arbeid med vanntrykksmembraner under grunnvannsnivå. Arbeidet foregår for en stor del ute på byggeplassen og ofte i samarbeid med andre fagutøvere i byggebransjen. Taktekkeren skifter ofte arbeidsplass avhengig av hvor oppdragene skal utføres. 

Yrket krever styrke og utholdenhet selv om kraner og annet løfteutstyr i dag tar de tyngste løftene. Opplæring i taktekkerfaget tar sikte på å gi lærlingen en grundig innføring i fagets teoretiske og praktiske krav.

Etter endt 1. års opplæring i bedrift skal lærlingen under veiledning kunne utføre taktekking på en måte som tilfredsstiller fagets etiske, sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige krav.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i taktekkerfaget, 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 taktekkerfaget 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 taktekkerfaget 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 fagprøven. 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 taktekkerfaget, må det avlegges fag- eller svenneprøve 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 annen yrkeskompetanse, 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 taktekkerfaget

Lærlingene skal

	ha innarbeidet godt håndtlag og verktøyføring

	kunne lese vanlige byggetegninger og taktegninger

	kunne ta vare på redskaper og utstyr

	kunne vurdere hva slags takarbeid som skal utføres under gitte forhold

	kunne utføre et estetisk godt arbeid

	kunne holde orden og utføre arbeidet nøyaktig

	kunne gjennomføre og vurdere sitt arbeid etter gitte spesifikasjoner og etter gjeldende lover og regler

	være orientert om nye teknikker og metoder i faget

	vite hvilken betydning et godt utført takarbeid har for bygningen

	ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet

	kunne bruke verneutstyr og praktisere vernereglene og sikkerhetsrutinene slik at hensynet til egen og andres helse og sikkerhet ivaretas

	kunne velge miljøvennlige materialer både når det gjelder det indre og det ytre miljø

	kunne utnytte råvarer og ressurser slik at hensynet til økonomi og miljø ivaretas

	ha evnen til å arbeide selvstendig og sammen med andre

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd

	ta ansvar for egen læring, kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	ha innsikt i eldre tekkemetoder for å kunne restaurere og tekke om eldre byggverk

	kjenne til og kunne praktisere fagets etiske regler

	kunne relatere faget til utviklingen internasjonalt
2.2	Materiallære


Mål 1	
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike teknings- og isolasjonsmaterialer, deres oppbygging, egenskaper og bruksområder og kunne vurdere dem i forhold til miljøet og deres motstandskraft mot ytre påvirkning

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til forhold som takfall, etterbruk, motstandsdyktighet og nytt belegg på gammelt, geografisk beliggenhet og hvilken betydning disse forholdene har for tekkespesifikasjonene

1b	kunne gjøre rede for oppbyggingen, egenskaper og bruksområder for de ulike takbeleggene

1c	kunne gjøre rede for ulike materialer som glassfilt, polyesterfilt, polypropylenfilt, folier og asfalt takbelegg og deres bruksområder

1d	ha kjennskap til hvordan vanlig takstein og takplater lages og legges, og vite hvordan disse reagerer på ytre påvirkning

1e	kunne gjøre rede for fremstillingsprosessen, bruksområdene og egenskapene til de ulike isolasjonstypene

1f	kunne gjøre rede for begrepet isolasjon, og vite hvorfor et materiale virker isolerende

1g	vite hvordan de ulike materialene påvirker miljøet og hvordan materialenes eventuelle miljøskadelige virkninger kan forebygges

1h	kunne bruke, håndtere og lagre helsefarlige stoffer



2.3	Takkonstruksjoner


Mål 1
Lærlingene skal kunne gjøre rede for de vanligste taktypene og oppbyggingen av ulike takkonstruksjoner. Lærlingene skal kunne begrunne valg av de ulike byggematerialene 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne navnene på de ulike takformene

1b	kunne gjøre rede for sperretak og åstak og begrunne ulike former for valg av undertak
1c	kunne gjøre rede for kalde og varme takkonstruksjoner og vite hvordan disse fungerer

1d	kjenne til hvordan ulike former for laster virker på et bygg og kunne ta hensyn til dette ved plassering av materialer

1e	kjenne til klassifisering av bygningsmaterialer etter brennbarhet

1f	kunne begrunne valg av byggematerialer som tre, stål og betong



2.4	Isolasjons- og tekkemetoder


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om tekkemetoder og under veiledning kunne utføre 
ett- og flerlags tekkinger og klebing med varm asfalt. Lærlingene skal kunne utføre ulike typer detaljarbeid på tak

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvilke metoder som brukes for tekking av ulike konstruksjoner

1b	kjenne til og under veiledning kunne utføre tekking med materialer som terrassebelegg, singelballast, påstøp, asfaltbetong, jord og torv

1c	kjenne metoder for og kunne utføre klebing med varm asfalt

1d	kjenne de vanlige forankringstypene og hvordan disse brukes

1e	kunne regne ut vindlaster og plassering av forankringer på grunnlag av antall og banebredder

1f	kunne velge egnede materialer og kunne utføre mekanisk innfesting av asfalt takbelegg, kunststoffolier, takshingel og plater i henhold til gjeldende regler

1g	kunne utmåle, fordele og legge listetekking, takstein og takplater

1h	kjenne bruksområder og monteringsmåter til vanlige isolasjonsmaterialer, og til metoder som kasjering og laminering

1i	kjenne til forhåndsimpregnering, forskjellige limtyper, sveisebaner og selvklebende materialer, trykkutjevnende metoder og kunne klebe ett- og flerlags tekkinger

1j	kunne delta i arbeid med sveising av materialer som tunnel- og miljømembraner

1k	kunne tekke inn detaljer på tak som sluk, rør, overlys, soilhetter, dilatasjonsfuger, bolter og stag

1l	kjenne til monteringsmetoder for enkle beslag

1m	kunne bruke verneutstyr og kunne sikre seg mot eventuelle fall og andre ulykker under takarbeid


Mål 2
Lærlingene skal kunne vurdere ulike skadeårsaker på tak og behovet for vedlikehold av gammel tekning. Lærlingene skal kunne velge nytt takbelegg ut fra ulike fysiske forhold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til eldre tekkemetoder

2b	kjenne til oppbyggingen (isolering, brannsperre, dampsperre og utlufting) av en takkonstruksjon

2c	kunne vurdere om en vannskade er forårsaket av skade i takbelegget eller av kondens 

2d	kunne omtekke slik at fuktighet i gammel tekking ikke stenges inne

2e	kunne avdekke lekkasje i puss eller fugemørtel i piper og andre murarbeider
2f	kunne velge takbelegg i forhold til mekaniske belastninger

2g	kunne velge takbelegg i forhold til geografisk beliggenhet og klimatiske forhold

2h	kjenne beregningsregler for mekanisk innfesting av forskjellige takbelegg

2h	kjenne til brannfaren og kunne ta nødvendige forholdsregler ved omtekking av oppforete tretak


Mål 3
Lærlingene skal kjenne prinsippene for isolering og vite hvilke virkninger isolering har på innemiljøet. Lærlingene skal kunne utføre enkel isoleringsarbeid på tak

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne beregne isolasjonstykkelse ut fra krav til u-verdi, snitt-tykkelse og minstetykkelse

3b	kunne tilpasse isolasjon i forhold til fall og underlag

3c	kjenne isolasjonens betydning for inneklimaet i en bygning

3d	kjenne til prinsipper og forskrifter for brannseksjonering 

3e	kjenne prinsippene for bruk av isolering og dampsperre for å unngå kondensskade

3f	kjenne til energiøkonomisering og til hvordan taktekking og isolasjon kan påvirke energibruk



2.5	Maskin- og verktøylære


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og utføre enkelt vedlikehold med de vanligste maskinene, håndverktøy og annet relevant utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til og kunne bruke de vanligste maskinene, håndverktøy og annet utstyr 

1b	kunne bruke og utføre enkelt vedlikehold av ulike maskiner for anleggsteknisk arbeid som kompressorer, spikerpistoler, boremaskiner og forskjellige sager

1c	kunne bruke ulike typer varmluftverktøy til folie- og asfaltarbeid

1d	kunne bruke og plassere asfaltgryter på en forsvarlig måte

1e	kunne følge kravene som stilles til bruk av propan og åpen flamme på tak

1f	kjenne til rigging, heise-, løfte- og transportutstyr og elementære sikkerhetsbestemmelser for disse


Mål 2
Lærlingene skal kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til sikkerhetsreglene for heise-, løfte- og transportutstyr og kunne regler for  signalisering til kranfører

2b	kunne vurdere egen og andres sikkerhet under arbeid på tak og kunne bruke personlig verneutstyr

2c	kunne samarbeide med andre for å oppnå et best mulig resultat
2d	kjenne reglene for brannslukking og kunne håndtere gass og åpen flamme under takarbeid 

2e	kunne bruke riktige arbeidsstillinger

2f	kunne grunnleggende regler for førstehjelp og være stand til å bruke disse i praksis



2.6	Tegning og konstruksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne lese byggetegninger og takplaner, lage skisser og kunne ta nødvendige målinger og beregninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til grunnleggende prinsipper for fagtegning og konstruksjon av geometriske figurer og vinkler

1b	kunne lage skisser og tegninger av tak, bygningsdeler og detaljer

1c	kunne arbeide etter byggetegninger og beskrivelser

1d	kunne måle opp og planlegge arbeidet for å få estetiske og symmetriske resultater 

1e	kunne beregne materialforbruk og maksimal isolasjonstykkelse eller gesimshøyde etter oppgitt minstetykkelse og fall

1f	kunne måle arealer og beregne mengder og kostnader for utført arbeid



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 felles allmenne fag 1. års opplæring i bedrift 	taktekkerfaget

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


1.2	Moduler i 1. års opplæring i bedrift taktekkerfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av den totale opplæringen
Modul 1: 
Materiallære
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:
Takkonstruksjoner
Kapittel 2.3
Mål 1.

20%
Modul 3: 
Isolasjons- og tekkemetoder
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

40%
Modul 4:  
Maskin- og verktøylære
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

15%
Modul 5: 
Tegning og konstruksjon
Kapittel 2.6
Mål 1.

10%
Til sammen

100%



Vedlegg 2


Vurdering i 1. års opplæring i bedrift taktekkerfaget, 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.

Svenneprøve:	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.

