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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 kurvmakerfaget.


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, 2. september 1998.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kurvmakeryrket er et av de eldste yrker i verden. Det å produsere kurver og beholdere til husgeråd var en nødvendighet. Til dette ble det benyttet alle tenkelige materialer ut fra produktbehov og materialtilgjengelighet.
Fra gammelt av ble det produsert kurvartikler som husflid i Norge. Det var stort sett materialer av hassel som ble brukt. Etter hvert ble kurvmakerfaget påvirket av inntrykk fra kontinentet, særlig fra Tyskland, gjennom “vandrende geseller”. Dette var fagutdannede svenner som dro ut på vandring, delvis av utferdstrang og delvis på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen. Gjennom disse lærte de lokale kurvmakerne nye materialer og teknikker å kjenne.

De profesjonelle kurvmakerne var tidlig tilsluttet kurvmakerlaug. De gamle kurvmakerlaugene besto ofte av medlemmer med tysk avstamming. Norges Kurvmakerlaug ble stiftet i 1925 som en bransjeorganisasjon som skulle ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.
I dag er det bare noen få kurvmakere igjen i hele Skandinavia. 

Kurvmakeren må ha god formsans, godt håndlag og interesse for stilhistorie. Foruten å lage kurver og kurvprodukter, framstiller og restaurerer kurvmakere i dag kurvmøbler, manillmøbler, og seter og rygger til andre møbler. Kurvmakere må samarbeide nært med møbeltapetserere og møbelprodusenter.
Faget er viktig for å ivareta restaurering og nyproduksjon av tradisjonsbaserte møbler og andre kurvprodukter. Andre utradisjonelle produkter som lages av kurvmakere er levegger, hagegjerder, kurver av grove materialer til transport, lossing og lasting av skip, samt overdeler i kurvfletting til hestevogner.

Kurvmakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1955.

1.2	Inntakskrav

For å inngå lærekontrakt i kurvmakerfaget, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs trearbeidsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Denne læreplanen for kurvmakerfaget gjelder for det første opplæringsåret i bedrift etter grunnkurs. Læreplanen angir kompetansen etter ett års heltids opplæring. 

1.4	Innhold

Læreplanen for kurvmakerfaget 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 all-menne 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. verdiskapningsdel.

Svennebrev
For å oppnå svennebrev i kurvmakerfaget, må det avlegges 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 svennebrev. 
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.

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. 


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for første års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde vanlig håndverktøy, maskiner og utstyr

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene og kunne begrunne valgene

	kunne produsere enklere kurvarbeider 

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet

	kunne arbeide selvstendig

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne vise vilje til samarbeid med andre uavhengig av kjønn, rase og kulturell bakgrunn

	kunne ivareta moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	kunne vise kreativitet i arbeidet og evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha kunnskaper om kurvmakerfagets historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt


2.2	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge materialer og kunne sortere ut emner til ulike produkter. De skal kunne vurdere materialkostnader og materialutnyttelse i henhold til økonomiske krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for materialenes oppbygging, egenskaper og funksjon

1b	kunne velge materialer og emner til ulike produkter ut fra deres bearbeidingsegenskaper, og kunne begrunne valget

1c	ha kunnskap om bløtleggingsmetoder for ulike kurvmaterialer 

1d	kunne dele opp, splitte og bearbeide råmaterialer til emner ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser

1e	kunne sette sammen og kombinere materialer til ulike produkter ut fra arbeidsbeskrivelse

1f	kunne gjøre rede for hvordan materialutnyttelse virker inn på økonomi og kvalitet

1g	kunne sette opp materialliste og kunne beregne materialkostnader


Mål 2
Lærlingene skal ha innsikt i fargelære og kunne utføre enkel overflatebehandling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge og bruke aktuelle overflatebehandlingsmidler

2b	kunne beise og lakke ulike produkter

2c	kunne gjøre rede for det naturlige fargesystemet og for fargenes klarhet og metningsgrad

2d	kunne ta helse-, miljø- og sikkerhetshensyn ved bruk av ulike metoder for overflatebehandling



2.3	Håndverktøy, utstyr og maskiner


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy og aktuelle maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne gjøre rede for virkemåten til og bruksområder for håndverktøy, utstyr og maskiner i kurvmakerfaget

1b	kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy, utstyr og maskiner 

1c	kjenne til verktøyets historie og utvikling

1d	kunne bruke aktuell terminologi på håndverktøy

1e	kunne følge sikkerhetsrutiner ved bruk av håndverktøy, utstyr og maskiner



2.4	Produksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne framstille og bearbeide kurver ved hjelp av ulike teknikker,  og kunne kontrollere arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage kurver med trebunn

1b	kunne lage ovale kurver og babykurver

1c	kunne lage produkter med krysset felt

1d	kunne legge en kim

1e	kunne lage kurv med avgang

1f	kunne legge inn ulike innslag

1g	kunne kontrollere arbeidet visuelt


Mål 2
Lærlingene skal kunne framstille enkle kurv- og manillamøbler og kunne kontrollere arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke ulike teknikker for krysset arbeid

2b	kunne framstille sjøgresseter og -rygger i jærfletting og i ulike mønster

2c	kunne grovbehandle og finbehandle manillarør

2d	kunne brenne og bøye manillarør

2e	kunne sette nøyaktige mål for et produkt

2f	ut fra modell kunne sette ulike deler sammen til et produkt

2g	kunne kontrollere produktet visuelt i henhold til modell



2.5	Bransjekunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om kurvmakerfaget som en del av vår nasjonale kulturarv

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive kurvmakerfagets historiske utvikling fra enkelt håndverk til moderne produksjon

1b	kunne gjøre rede for kurvmakerfagets betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i Norge gjennom tidene

1c	kunne drøfte normer for arbeidsmoral og yrkesstolthet

1d	kjenne til bransjens plass og rammebetingelser i samfunnet



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


1.1	Fag- og timefordeling for felles allmenne fag 1. års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget

Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75


Moduler i første års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Matriallære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2

10%
Modul 2:	Håndverktøy, utstyr og 
		maskiner
Kapittel 2.3
Mål 1

5%
Modul 3:	Produksjon
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2

80%
Modul 4:	Bransjekunnskap
Kapittel 2.6
Mål 1

5%
Til sammen

100%


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.


Vedlegg 2



Vurdering i 1. års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget, 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 fag- eller svenneprøve som består av en teoretisk del og en praktisk del. Jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet.
	Den teoretiske delen av fag- eller svenneprøven kan avlegges etter gjennomført første års opplæring i bedrift.




Retningslinjer for gjennomføringen av fag- eller svenneprøven vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.



