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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) 
møbeltapetserfag.


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 ogi vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene somoverlapper 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, 30. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Fram til slutten av 1800-tallet var det salmakerne som tok seg av møbelarbeidet. Møblene var som oftest prydgjenstander som sto langs veggene, og de hadde rike utskjæringer og mye synlig treverk. Men mot slutten av 1800-tallet forandret møbelmotene seg. Møblene ble nå satt sammen i hyggelige sittegrupper, de ble overstoppede med lite synlig treverk. Denne endringen førte til en deling av faget med spesialiseringene salmakere og møbeltapetserere.  

I dag er salmakerfaget et håndverksfag med relativt få utøvere. Faget omfatter nå først og fremst bilsalmakere og seletøymakere, som restaurerer og produserer nye produkter. Møbel-tapetsererne arbeider i dag for det meste med spesialoppdrag som restaurering av stilmøbler, nyproduksjon av spesielle møbeltyper og omtrekkingsarbeid av nyere industriframstilte møbler. Materialene som brukes, er stort sett naturmaterialer og i tråd med kravet til gjenbruk. Møbel-tapetserverkstedene og salmakerverkstedene er små, de fleste er enmannsbedrifter. 

På 1960-tallet vokste det fram stadig flere industribedrifter som produserte serier av alle typer stoppede møbler. For å tilfredsstille de kravene som stilles til industriframstilling av stopp-møbler, ble industritapetserfaget etablert som eget fag. Men de store serienes tid er imidlertid forbi, og dette stiller store krav til omstillings-evne og produktutvikling.

Salmaker- og møbeltapetserfagene stiller store krav til utøverne. Fagopplæring er et viktig element for å føre tradisjonene i fagene videre, og for å gjøre bransjene i stand til å fylle sine oppgaver. Dyktige fagfolk er en betingelse for å sikre konkurranseevnen og lønnsomheten, og for å kunne forvalte naturressursene på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I møbeltapetserfag, må søkeren normalt ha bestått grunnkurs trearbeidsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I møbeltapetserfag er normalt 1-årig.



1.4	Innhold

Videregående kurs I møbeltapetserfag 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 økonomiske/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter 


2.1	Felles mål for studieretningsfagene   

Elevene skal

	ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre i salmaker- og møbeltapetserfagene

	ha kunnskaper om den historiske og kulturelle utviklingen i salmaker- og møbel- tapetserfagene nasjonalt og internasjonalt

	kunne gjøre rede for de kvalitetsbegrepene som gjelder i salmaker- og møbeltapetser-fagene, og for sammenhengen mellom design og komfort, produktivitet og lønnsomhet

	ha gode kunnskaper om ulike materialer og selv kunne velge riktige materialer til ulike produkter 

	kunne bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og  utstyr

	kunne lage enkle produkter og selv velge riktige maskiner og metoder i forhold til kvalitet og økonomi

	kunne gjøre rede for de forskjellige produkttypene på fagområdet

	kunne lage arbeidstegninger etter gjeldende normer og standarder og kunne arbeide etter slike

	ha gode kunnskaper om kvalitetssikring og kvalitetskontroll

	ha positive holdninger til og kunnskaper om de moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	ta ansvar for egen læring

    ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet og bruke dette i sitt praktiske arbeid

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

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig innen allmennfagene og studieretnings-fagene


2.2	Materiallære 


Mål 1
Elevene skal ha gode kunnskaper om materialene som brukes i salmaker- og møbeltapet-serfagene. De skal kunne velge og bearbeide egnet materiale til produkter og ta hensyn til kvalitet, design, komfort, økonomi og miljø. Elevene skal ha gode kunnskaper om utviklingen i fagene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for vanlige treslag til skjult og synlig treverk
			 
1b	kunne gjøre rede for hvordan trevirke påvirkes av varierende luftfuktighet og ikevekts-	fuktighet, og for laminerte og bøyde delers deformasjon ved fuktendring

1c 	kunne gjøre rede for trevirkets stift- og skruefasthet i de forskjellige retningene, 
	kløvingsfare, forboring m.m.

1d	kunne gjøre rede for hvilke trefuktigheter som er akseptable i treverk til forskjellige 	produkter

1e 	kunne gjøre rede for hvilke festemuligheter som er aktuelle ved forskjellige typer 
	trekonstruksjoner, inkludert laminering

1f	kunne gjøre rede for aktuelle underlag og fjærer og kunne foreta egnet valg av dette til 	produkter og ta hensyn til komfort og holdbarhetsegenskaper (fjærer, duk, plater, 
	papp, skum m.m.)

1g 	kunne feste underlag til produkter

1h 	kunne gjøre rede for forskjellige typer materialer som brukes til slitedekke, nye og 	tradisjonelle typer

1i  	kunne gjøre rede for stoppmaterialenes oppbygging, egenskaper og bruksområder og 	kunne velge stoppmateriale til produkter og ta hensyn til komfort, kvalitet, økonomi, 
	og miljø (animalske, kjemiske og syntetisk materialer)

1j	kunne gjøre rede for tekstilfibrenes bruks- og kvalitetsegenskaper når det gjelder 	animalske, vegetabilske, regenererte og syntetiske materialer

1k	kunne gjøre rede for garn og tråd, kjenne vevteknikkene og de forskjellige grunn-	bindingene og deres egenskaper

l1	kunne gjøre rede for forskjellige tekstilstoffers egenskaper som slitestyrke, rivestyrke, 	diverse etterbehandlinger, bruksområder og vedlikehold


1m	kunne gjøre rede for huder og skinn, forskjellige garvemetoder og overflate- 
	behandlinger, farging og vedlikehold

1n	kunne gjøre rede for kunstskinn, plastbelagte tekstilmaterialer og tilsvarende 
	spesialstoffer og deres bruksområder

1o 	kunne gjøre rede for vanlige typer possement, kjederinnlegg og knapper og kunne vise 	hvordan de festes/brukes

1p 	kunne velge, bruke og gjøre rede for oppbygging, egenskaper og brukesområder for de 	aktuelle limtypene som brukes til monteringslim i stoppmøbler

1q 	kunne velge, bruke og gjøre rede for forskjellige typer stift, pyntestift, pressluftstift 
	som brukes i stoppmøbler

1r 	kunne demontrere og gjøre rede for de forskjellige typer av beslag som brukes til skjult 	festing av trekk

1s 	kunne gjøre rede for de forskjellige materialene, kartong, bølgepapp, folier, plast og 
	papir, som brukes i emballasje for møbler

1t	kunne gjøre rede for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med valg og bruk av 	forskjellige materialtyper, og kunne finne fram i aktuelle sikkerhets- og datablader

1u	ha gode kunnskaper om den materialhistoriske utviklingen i fagene, og på grunnlag av 	dette ha tilegnet seg positive holdninger til nytenking 



2.3	Maskiner, verktøy, utstyr og metoder


Mål 1	Tilskjæring
Elevene skal kunne lage maler, foreta utlegg av materialer og kunne tilskjære materialer til produkter etter tegninger og arbeidsbeskrivelser. De skal kunne ta hensyn til materialutnyttelse og kvalitetsdefinisjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde forskjellige typer maskiner og utstyr for tilskjæring som 	leggebord, merkeutstyr, sakser, kniver, målebånd, stanse og datagradering

1b 	ut fra tegninger og beskrivelser kunne lage og bruke maler for tilskjæring av 
	forskjellige typer materialer til produkter

1c 	kunne foreta utlegg av materialer til produkter ved bruk av beskrivelser og maler og ta 	hensyn til kvalitet og optimal materialutnyttelse

1d 	kunne tilskjære de forskjellige typene materialer til salmakerarbeider og stoppmøbler 
	med aktuelt verktøy og utstyr

1e	kunne utføre nødvendig renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr 

1f	kunne gjøre rede for prinsippene for internkontroll i bedrift

1g	kunne gjøre rede for verne- og sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av aktuelle maskiner 
	og utstyr, og kunne bruke kroppen riktig for å unngå belastningslidelser


Mål 2	Søm
Elevene skal kunne velge, bruke og gjøre rede for ulike typer symaskiner og sømverktøy. De skal kunne sy sammen deler til produkter ved bruk av vanlige sting- og sømtyper

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for forskjellige typer sytråd og nåler og kunne velge riktig type til 	sømoperasjoner

2b	kunne bruke og gjøre rede for de aktuelle symaskinene og sømverktøyet, og kunne 
	velge egnet maskin og verktøy til ulike operasjoner

2c	kunne bruke aktuelle søm- og stingtyper

2d	kunne sy sammen deler til ferdig produkt ut fra arbeidsbeskrivelser og gjeldende krav

2e	kunne utføre nødvendig renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr 

2f	kunne gjøre rede for prinsippene for internkontroll i bedrift

2g	kunne gjøre rede for verne- og sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av aktuelle 
	maskiner og utstyr, og kunne bruke kroppen riktig for å unnga belastningslidelser






Mål 3	Trekking og montering/sammensetning
Elevene skal kunne trekke og montere ferdig et møbel, og kunne gjøre rede for det aktuelle utstyret. De skal kunne foreta kvalitetskontroll

Hovedmomenter
Elevene skal

3a   	kunne bruke og vedlikeholde det verktøyet og utstyret som er aktuelt for tillaging og 	festing av underlag (sag, limboks, sprøyteutstyr, stiftepistoler, strammetenger, jigger 
	m.m.)

3b	kunne trekke produkter ut fra beskrivelser og ta hensyn til stilart, komfort og kvalitet

3c	kunne gjøre rede for, bruke og vedlikeholde aktuelt utstyr og verktøy som lufthammer, 	uttrekker, lim, nåler, sakser, linjaler, kniver og jigger

3d	kunne gjøre rede for material- og produksjonsflyt ved framstilling av produkter, og 
	kunne sette opp materialliste og kalkyle

3e	kunne montere sammen ferdige komponenter til et ferdig produkt, salmakerarbeid eller 	stoppmøbel, og kunne foreta kvalitetskontroll

3f	kunne utføre nødvendig renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr 

3g	kunne gjøre rede for prinsippene for internkontroll i bedrift

3h	kunne gjøre rede for verne- og sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av aktuelle maskiner 	og utstyr, og kunne bruke kroppen riktig for å unngå belastningslidelser



2.4	Produktlære og tegning


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de aktuelle produkttypene med komponenter, oppbygg-ing, konstruksjon, design og fagterminologi, og kunne bruke nye konstruksjoner og teknologi. Elevene skal kunne lage arbeidstegninger etter gjeldende normer og standarder. De skal ha kunnskaper om den historiske utviklingen i fagene og om stilhistorien. Elevene skal ha kjennskap til begrepene kvalitetssikring og kvalitets-kontroll. 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for møblenes og salmakerproduktenes historie og utvikling og kunne 	beskrive de viktigste stilartene
				
1b	kunne beskrive de ulike produktenes oppbygging, egenskaper og bruksområder ut fra 	funksjonelle og estetiske krav og behov (salmakerprodukter, tepper, gardiner, møbler, 	beslagvarer)

1c	kunne gjøre rede for de hovedkravene som blir stilt til de enkelte produktene og ta 
	hensyn til design, kvalitet og komfort 

1d	kunne lage skissetegning av enkle produkter og kunne utføre nødvendig frihånds- og 
	konstruksjonstegning av stoppmøbler og salmakerprodukter

1e	kunne lese og forstå konstruksjonstegninger av stoppmøbler og salmakerprodukter

1f	kunne toleransesette tegninger 

1g	kunne bruke et tegneprogram på egnet datamaskin og kunne gjøre rede for hvilke 	muligheter som ligger i databasert tegnearbeid

1h	kunne gjøre rede for farger som fysiske og fysiologiske fenomener

1i	kunne kommunisere med grunnleggende begreper innen fargelære

1j	kunne gjøre rede for NCS fargesystem (natural color system)

1k	kunne gjøre rede for ulike ergonomiske riktige sittestillinger og ha kjennskap til gitte standarder



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

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 videregående kurs I møbeltapetserfag

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



Studieretningsfag


Materiallære
150
4
Maskiner, verktøy, utstyr og metoder
634
17
Produktlære og tegning
150
4



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35

Departementet vil komme tilbake til den prosentvise fordelingen mellom teori og praksis.

1.2	Moduler i videregående kurs I møbeltapetserfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Materiallære
Modul 1:	Mål 1.
150
4
Maskiner, verktøy, utstyr og metoder
Modul 2:	Mål 1.
184
5

Modul 3:	Mål 2.
225
6

Modul 4:	Mål 3.
225
6
Produktlære og tegning
Modul 5:	Mål 1.
150
4


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 møbeltapetserfag.


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 møbeltapetserfag:

		Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i fagene 			materiallære og maskiner, verktøy, utstyr og metoder.
			I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i faget produktlære 
			og 	tegning.

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

		Eksamensform:	I studieretningsfag: praktisk/muntlig.
			Produktlære og tegning: 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.

