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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) pianostemming og pianoteknikk.


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, 24. april 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Pianoet spiller en viktig rolle i musikklivet her i landet - som i resten av verden. De første piano-ene ble importert til Norge i andre halvdel av 1700-tallet, og kort tid etter kom de første norsk-bygde pianoene på markedet. Selv om de fleste instrumentene har vært importert, har det blitt produsert pianoer over det meste av landet. Det siste norske pianoet ble bygget i 1981.

Pianofabrikant Hals var en av initiativtakerne til å stifte Norges Håndverkerforening. Håndverk-ere fra Brødrene Hals Pianofabrikk dannet grunnstammen i Norges Pianostemmerforening, da den ble stiftet i 1923. Foreningen heter nå Norges Pianostemmer og Teknikerforening. 

Før i tiden ble instrumentene vedlikeholdt av omreisende musikere. Men etter hvert som kravene om bedre faglig standard økte, ble musikerne erstattet av spesialiserte håndverkere. Tradisjonelt har opplæringen foregått på fabrikker og i små verksteder, men etter hvert klarte ikke disse å dekke behovet. I 1940 ble det opprettet en pianostemmerlinje ved Huseby offentlige skole for blind, og midt på 70-tallet ble det opprettet en vanlig yrkesfaglig linje for pianostemmere og 
-teknikere på Rud videregående skole. Opplæringen er nå 3-årig, med grunnkurs trearbeidsfag og videregående kurs I og II pianostemming og pianoteknikk. 

Pianostemming og pianoteknikk krever forskjellige typer fagkunnskap. Opplæringen er ikke lenger basert på å bygge pianoer, men på reparasjon, regulering og stemming av pianoer og flygler. Yrket krever musikalitet, fingerferdighet, tålmodighet, nøyaktighet og teknisk sans. 
I tillegg må eleven dokumentere god hørsel.

På videregående kurs I pianostemming og pianoteknikk legges det vekt på pianostemming, bestrenging av piano og flygel, klaviaturarbeid, mekanikkarbeid og material- og verktøylære.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I pianostemming og pianoteknikk er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I pianostemming og pianoteknikk 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 videregående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II med allmenne fag.

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 yrkes-kompetanse, 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 videregående kurs II med allmenne fag.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre som pianostemmere og pianoteknikere

	ha gode kunnskaper om og kunne vurdere og reparere alle deler av pianoer og flygler og ha gjennomført full reparasjon av minst ett piano og ett flygel

	ha gode kunnskaper om temperert stemming av piano

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

	kjenne fagets historie, tradisjon og egenart

	ha gode kunnskaper om pianoets historie og rolle i musikklivet

	kjenne tysk fagterminologi

	kjenne kravene til produkter og materialer

	kunne søke, finne fram til, lære om og ta i bruk aktuelle materialer og metoder

	kunne samarbeide og delta i nytenking og videreutvikling

	ha forståelse for god kundebehandling

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne sette faget i et internasjonalt perspektiv

	kunne arbeide selvstendig og målrettet

	ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet og kunne forebygge yrkesskader

2.2	Pianostemming


Mål 1
Elevene skal ha god øvelse i å stemme alle partiene i et piano

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for begrepet kammertone og kunne overføre denne til pianoet

1b	kunne bygge opp og demonstrere prinsippene for en likesvevende temperatur

1c	kunne stemme rene kor

1d	kunne overføre tempereringen til hele pianoet og kunne kontrollere denne

1e	kunne forklare de fysiske prinsippene som er relevante for pianostemming

1f	kunne bruke riktige arbeidsstillinger


Mål 2
Elevene skal kjenne den historiske og teoretiske bakgrunnen for dagens stemmeteknikk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for prinsippet for oppbygging av en likesvevende temperatur

2b	kunne forklare begrepene deltoner og inharmonisitet og den innvirkning disse har på pianostemming

2c	kunne forklare akustikkens innvirkning på pianostemming og intonering

2d	kunne gjøre rede for stemmeteknikkens historie


Mål 3
Elevene skal kunne høre og spille de viktigste intervallene og akkordene

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne synge, spille og høre enkle melodier i dur og moll

3b	kunne synge, identifisere og navngi intervaller

3c	kjenne oppbyggingen av dur- og mollakkorder

3d	kjenne hovedtreklangene i dur og moll, deres grunnleggende funksjoner og dominant septimakkord



2.3	Bestrenging av piano og flygel


Mål 1
Elevene skal kunne bestrenge piano og flygel og ha kjennskap til den historiske utviklingen

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vurdere og reparere/skifte stemmestokk i flygel og piano

1b	kunne vurdere og reparere steg, ribber og klangbunn

1c	kunne tilpasse jernrammer og justere riktig trykk

1d	kunne velge ut og montere nye strenger og nagler

1e	kunne spinne nye basstrenger

1f	kunne sette bestrenging av piano og flygel inn i et historisk perspektiv



2.4	Klaviaturarbeid


Elevene skal kunne reparere, montere og justere klaviatur i piano og flygel

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne skifte belegg på tangenter, kunnne polere hvite tangenter og sverte svarte tangenter

1b	kunne kontrollere, justere og skifte tangentforinger

1c	kunne kontrollere og justere tangentstifter og midtstifthull

1d	kunne regulere tangenthøyde og spilledybde

1e	kunne justere spilletyngde

1f	kunne reparere brukne tangenter

1g	kjenne til utviklingen i faget
2.5	Mekanikkarbeid


Elevene skal kunne reparere og skifte ut slitte og defekte deler i piano- og flygelmekanikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne vurdere hvilke deler av mekanikken som trenger reparasjon eller utskifting og kunne begrunne dette

1b	kunne slipe og skifte hammerhoder

1c	kunne skifte dempere

1d	kunne skifte kapsler, akser, foringer og kapseltråder

1e	kunne skifte og lage kapselfjærer

1f	kunne skifte stroppebånd

1g	kunne erstatte brukne hammerstilker

1h	kunne skifte skinn og filt

1i	ha kjennskap til hvordan piano- og flygelmekanikk har utviklet seg



2.6	Material- og verktøylære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de materialene som brukes i pianoer og flygler

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om hvilke treslag de viktigste delene i flygler og pianoer blir laget av

1b	kunne skille mellom de forskjellige filt- og skinntyper som brukes og kjenne deres egenskaper og bruksområder

1c	ha kjennskap til de forskjellige metallenes egenskaper og bruksområder i pianoer og flygler

1d	kunne skille mellom forskjellige typer tangentbelegg

1e	kunne gjøre rede for egenskapene ved aktuelle limtyper

1f	kunne gjøre rede for miljømessige konsekvenser av ulike materialvalg

1g	kjenne de internasjonale standarder for pianoer og flygler


Mål 2
Elevene skal kunne velge, bruke og holde vedlike aktuelt verktøy til de enkelte
arbeidsoperasjonene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge og bruke aktuelle typer stemmeverktøy, reguleringsverktøy, måleinstrumenter og maler

2b	kunne vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige utgaver av samme type verktøy

2c	kunne ta vare på og vedlikeholde verktøyet

2d	kunne finne fram til og bestille verktøy fra aktuelle leverandører

2e	kunne vise kreativitet ved valg og utvikling av eget verktøy

2f	ha kjennskap til eldre typer verktøy


Mål 3
Elevene skal kunne bruke relevant datautstyr og kunne utnytte de muligheter dette gir i faget

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne vanlige brukergrensesnitt

3b	kunne forbedre en mensur ved hjelp av egnet dataprogram


Mål 4
Elevene skal kunne forstå og bruke aktuelle tyske faguttrykk

4a	kjenne pianodelenes tyske navn

4b	kunne skrive bestillinger på tysk


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 undervisningspraksis
	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 i videregående kurs I pianostemming og 
	pianoteknikk

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



Studieretningsfag


Pianostemming
224
6
Betrenging av piano og flygel
224
6
Klaviaturarbeid
150
4
Mekanikkarbeid
186
5
Material- og verktøylære
150
4



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I pianostemming og pianoteknikk

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Pianostemming
Modul 1: Alle mål i faget.
224
6
Bestrenging av piano og flygel
Modul 2: Alle mål i faget.
224
6
Klaviaturarbeid
Modul 3: Alle mål i faget.
150
4
Mekanikkarbeid
Modul 4: Alle mål i faget.
186
5
Material- og verktøylære
Modul 5: Alle mål i faget.
150
4

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jf. 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 pianostemming og pianoteknikk.



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 pianostemming og pianoteknikk:

Studieretningsfag:
Alle elever skal opp til en tverrfaglig eksamen i studie-retningsfagene: bestrenging av piano og flygel, klaviatur-arbeid, mekanikkarbeid og material- og verktøylære.
I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i studieretnings-faget stemming.
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale
retningslinjer.

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

Eksamensform:
Tverrfaglig eksamen: skriftlig/praktisk.
I studieretningsfaget stemming: praktisk/muntlig.



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

