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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) snekkerfag.


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, 6. juli 1994.
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13
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Møbel- og innredningshåndverket har røtter tilbake til 1100-tallet, og det har vært med på å prege vår livsstil og kultur. Relativt tidlig kom fagspesialisering med bl.a. stolmakere og kiste-snekkere. Slike spesialister slo seg gjerne ned i byene på grunn av kundene, men noen hånd-verkere vandret fra gård til gård på landsbygda. Fra midten av forrige århundre ble dampdrift vanligere, og med det dukket de første snekkermaskinene opp. Overgangen til et mer industri-alisert samfunn førte til at en fikk større befolkningssamlinger i byene samtidig som økonomien gikk over fra naturalhusholdning til pengehusholdning. 
Dette førte til muligheter for produksjon i større serier og de første fabrikkene begynte å dukke opp. I dag foregår det meste av produksjonen i fabrikker og relativt lite i snekkerverksteder.

I snekkerfagene er trevirke hovedmaterialet. Trevirke er en fornybar ressurs som krever minimal energiinnsats ved framstilling og bearbeiding, og ved riktig uttak av skogen kan en ta hensyn til natur og miljø. Tre er lett å bearbeide og forme, det er sterkt og pent og det utfordrer kreativitet og skaperevne. 

Snekkerfagene dekker et bredt spekter av bransjer. Hovedtypene er møbel- og innrednings-produsenter, trevareprodusenter og snekkerier og orgelbyggerier. Bedriftene produserer produkter som vinduer, dører, trapper, kjøkken- og baderomsinnredninger, alle typer møbler, orgler, parkett og emner.

Snekkerfagene stiller store krav til utøverne. 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. Opplæring er derfor et viktig element for å bære tradisjonene videre og for å gjøre bransjene best mulig, slik at de kan fylle sine oppgaver.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I snekkerfag er normalt 1-årig. 




1.4	Innhold

Videregående kurs I snekkerfag 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 økonomisk/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 i snekkerfagene

 	kunne bruke ulike metoder og prinsipper for produksjon av trebaserte produkter etter 	egne og andres arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser

	ha kunnskaper om nye metoder, materialer og teknologi

	kunne søke, finne, lære om og ta i bruk aktuelle materialer og metoder 
		
	kunne bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr og holde orden på 	arbeidsplassen

	kjenne kravene til produkter og materialer 

	kunne overflatebehandle ulike produkter med riktige midler og metoder

	kjenne sammenhengen mellom pris, kvalitet og miljø ved materialvalg, kunne velge riktige 	materialer og bearbeide disse

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

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

	kjenne fagets historie, tradisjon og egenart og kunne sette den nasjonale utviklingen inn i 	en internasjonal sammenheng

	kunne samarbeide og delta i nytenking og videreutvikling 

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne arbeide selvstendig og vise kreativitet og estetisk sans

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig 


2.2	Produksjon og bearbeiding


Mål 1	Maskiner og maskinverktøy
Elevene skal kunne bruke og gjøre rede for de aktuelle trebearbeidingsmaskinene og maskinverktøyet og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet. De skal kunne foreta nødvendig forebyggende vedlikehold og kunne angi når tyngre vedlikehold må foretas

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbyggingen, arbeidsprinsippene og virkemåtene til de vanligste 	trebearbeidingsmaskinene

1b	kunne gjøre rede for oppbyggingen av og arbeidsprinsipper for maskinverktøyet og for 	helse, miljø og sikkerhet ved bruk av dette

1c	kunne velge maskinverktøy til ulike operasjoner, velge riktig spindel- og matehastighet, 	maskinere deler/produkter etter tegning og foreta kvalitetskontroll

1d	kunne bruke en datastyrt maskin (CNC) for å lage enkle deler og produkter	

1e	kunne foreta renhold og forebyggende vedlikehold på maskiner og kunne angi når tyngre 	vedlikehold må foretas

1f	kunne gjøre rede for de kravene som stilles til sliping og stell av maskinverktøyet, og 	kunne foreta enkle slipeoperasjoner

1g	vise riktig bruk av kroppen for å unngå belastningslidelser

1h	kunne gjøre rede for miljø-, verne- og sikkerhetsutstyr som maskinvern, støydemping, 	punktavsug, ventilasjons- og klimaanlegg og belysning, og kunne bruke dette i praktisk 	arbeid	


Mål 2	Verktøy og utstyr
Elevene skal kunne bruke og gjøre rede for aktuelt verktøy og utstyr og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet. De skal kunne foreta nødvendig forebyggende vedlikehold og kunne angi når tyngre vedlikehold må foretas

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne enkel programmering av en datastyrt maskin (CNC) ut fra et tegneprogram eller 	en tegning
2b	kunne foreta renhold og forebyggende vedlikehold på verktøy og utstyr og kunne angi når 	tyngre vedlikehold må foretas	

2c	kunne foreta enkle slipeoperasjoner av håndverktøy
	
2d	vise riktig bruk av kroppen for å unngå belastningslidelser
	
2e	kunne bruke og gjøre rede for forskjellige typer jigger og maler

2f	kunne bruke forskjellige typer måleinstrumenter

2g	kunne gjøre rede for oppbygging, drift og vedlikehold av hydrauliske, pneumatiske og 	datastyrte systemer (PLS)	

2h	kunne vise hvordan forskjellige typer løfteutstyr brukes, kunne velge og begrunne valg 	av utstyr med hensyn til ergonomi	


Mål 3	Sammensetningsmetoder
Elevene skal kunne framstille og sette sammen deler til ferdig produkt

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne aktuelle metoder og prinsipper for sammensetting og kunne sette sammen deler til 	ferdige produkter ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser

3b	kunne gjøre rede for material- og produksjonsflyt ved framstilling av produkter, og kunne 	sette opp operasjonsliste, kappliste og kalkyle for produktet
		















2.3	Materiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de materialene som normalt brukes i framstillingen av møbler og innredninger og de krav som stilles til slike. Elevene skal kunne velge egnete materialer til gitte produkter, vurdere kvalitet, pris og miljø og kunne bearbeide materialene med vanlig verktøy og maskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for treets oppbygging og struktur og eventuelle materialskader og 	vekstfeil

1b	kunne gjøre rede for nødvendige egenskaper i et materiale til ulike formål

1c	kunne gjøre rede for treets mekaniske egenskaper, kunne vurdere styrke, trykkfasthet, 	elastisitet og slitasje med hensyn til produktenes bruksområder og kunne finne fram til 	aktuelt stoff om dette

1d	kunne gjøre rede for trevirkets egenskaper med hensyn til krymping og svelling og kunne 	foreta tørking av snekkerlast med kontroll av tørkeforløpet og beregning av trefuktigheten

1e	kunne foreta riktig materialvalg til produkter av tre og kunne begrunne valget

1f	kunne dele opp og bearbeide trevirke fra råmaterialer til ferdige emner ut fra tegninger og 	arbeidsbeskrivelser

1g	kunne gjøre rede for og bearbeide andre aktuelle trebaserte materialer/platematerialer

1h	kunne gjøre rede for andre aktuelle materialtyper som glass, plast og metaller og deres 	egenskaper og bruksområder i møbel- og innredningsproduksjon

1i	kunne gjøre rede for og bruke aktuelle limtyper og kunne utføre forskjellige limtekniske 	operasjoner som fuging, finéring, laminering og sammensetting/montasjeliming

1j	kunne velge riktig beslagvare til produkter og kunne montere dette

1k	kunne gjøre rede for helse, miljø og sikkerhet ved valg og bruk av forskjellige material-	typer og kunne finne fram i aktuelle sikkerhets- og datablader




2.4	Overflatebehandling


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper og ferdigheter i overflatebehandling med ulike påførings-midler og påføringsmetoder. Ut fra gitte krav skal elevene kunne velge og bruke riktig påføringsmiddel og påføringsmetode ved overflatebehandling av produkter. De skal kunne gjøre rede for og ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved bruk av vanlige overflatebehandlingsmidler og -metoder

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forbehandle produkter med båndpusser eller tilsvarende utstyr, kunne utføre tradi-	sjonelle forbehandlingsmetoder som pusshøvling, sikling og vannbeising og kunne gjøre 	rede for slipemidlenes egenskaper

1b	kunne gjøre rede for forskjellige former for impregnering som trykkimpregnering, 	vakuumimpregnering og diverse kjemiske trebeskyttelsesmetoder

1c	ha innsikt i fargelære og kunne gjøre rede for det naturlige fargesystemet og for fargenes 	klarhet og metningsgrad

1d	kunne bruke og gjøre rede for forskjellige beistyper og kunne velge riktig påføringsmetode 

1e	kunne gjøre rede for egenskaper, bruksområder, påføringsmetoder og herdemetoder for  	aktuelle lakktyper som fysikalsk herdende, kjemisk herdende, termoplastiske og UV-	herdende

1f	kunne sprøytelakkere og blande lakk til produkter, velge og innstille dyser, kunne forklare 	prinsippene ved forskjellige typer sprøytepistoler og sørge for renhold og vedlikehold av 	utstyret

1g	kunne gjøre rede for prinsippene for vanlige industrielle overflatebehandlingsmetoder som 	spøyting, dypping, teppelakkering, valsing, UV-lakkering, elektrostatisk lakkering, 	vakuumlakkering og pulverlakkering

1h	kunne foreta kvalitetskontroll og gjøre rede for vanlige årsaker til feil

1i	kunne beskrive framgangsmåten ved vanlige former for strukturbehandling som sand-	blåsing, brenning, børsting, preging, lasering, marmorering, kalking, røking og pore-	farging, og kunne demonstrere minst tre av dem

1j	kunne gjøre rede for egenskaper og bruksområder for andre aktuelle overflatebehand-	lingsmidler som oljer, vokser, skjellakkbehandling og polering
1k	kunne behandle nye og gamle produkter og kjenne den historiske utviklingen for  	overflatebehandling

1l	kunne gjøre rede for brannfaren ved bruk og oppbevaring av kjemiske produkter og kunne 	demonstrere bruk av brannslokningsapparat

1m	kunne gjøre rede for og ta hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsfaktorer ved bruk av 	kjemiske 	produkter og kjenne forskrifter og regler som gjelder dette 



2.5	Tegning og konstruksjon, produktlære og design	  


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om møbel- og treproduktenes utvikling. De skal kunne lage fullstendige arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser etter egne og andres ideer og skisser, kunne planlegge og beskrive hvordan forskjellige gjenstander og produkter framstilles og kunne gjøre rede for hvilke krav som stilles til disse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for møbel- og treproduktenes historiske utvikling og kunne beskrive de 	forskjellige stilartene

1b	kunne beskrive ulike produkters oppbygging, egenskaper og bruksområder

1c	kunne gjøre rede for ulike krav til design, kvalitet og komfort som blir stilt til produktene

1d	kunne projeksjonstegning med enkelt tegneutstyr 

1e	kunne lage en skisse i perspektiv av et detaljrikt produkt og lage arbeidstegning og 	arbeidsbeskrivelse 

1f 	kunne lage skjemategning, arbeidstegning og deltegning av møbel med skuff og dør, stol, 	bord, fyllingsdør og vindu

1g 	kunne toleransesette tegninger for produkter

1h	kunne bruke et tilgjengelig tegneprogram og kjenne til mulighetene for dataassistert 	tegning og konstruksjon



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.

I løpet av skoleåret skal elevene framstille produkter som ivaretar studieretningsfagene produksjon og bearbeiding, materiallære og overflatebehandling.

Vedlegg 1

1.1   Fag- og timefordeling i videregående kurs I snekkerfag

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



Studieretningsfag


Materiallære
111
3
Produksjon og bearbeiding
560
15
Overflatebehandling
75
2
Tegning og konstruksjon, produktlære og design
187
5



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 snekkerfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Produksjon og 
Modul 1: Mål 1. 
187
5
bearbeiding
Modul 2: Mål 2.
187
5

Modul 3: Mål 3.
187
5
Materiallære
Modul 4: Mål 1.
111
3
Overflatebehandling
Modul 5: Mål 1.
75
2
Tegning og konstruksjon, produktlære og design
Modul 6: Mål 1.

187

5

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 snekkerfag.


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 snekkerfag:

		Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i fagene produksjon 		og bearbeiding, materiallære og overflatebehandling. I tillegg kan 		elevene trekkes ut til en eksamen i tegning og konstruksjon,      		produktlære og design.

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

		Eksamensform:	I studieretningsfaget tegning og konstruksjon, produktlære og 		design: skriftlig
			I de øvrige studieretningsfagene: praktisk/muntlig.
			I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


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

