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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) trebåtbyggerfag.


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, 9. november 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Ferdsel med båt på innsjøer, elver og hav har gitt mennesker muligheter til kulturell og sosial utfoldelse og samkvem i tillegg til å drive fiske og fangst. Norsk historie er nært knyttet til bygging, bruk og vedlikehold av ulike typer fartøy. Trebåtbyggerfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner, men også ny formgiving og nye arbeidsteknikker og materialer er utviklet og tatt i bruk. Bransjen er en drivkraft når det gjelder å bevare kystkulturen i landet.

Trebåtbyggerfaget er en tradisjonsrik og framtidsrettet yrkesutdanning. Næringen produserer, reparerer og restaurerer større og mindre fartøy. I trebåtbyggerfaget må eleven sette seg godt inn i bruken av maskiner og utstyr. Produktene kan være enkeltkomponenter som inngår i et sammensatt produkt, eller detaljer som hver for seg utgjør et selvstendig produkt. Trebåtbyggerens hovedoppgaver er blant annet klinkbygde, kravellbygde og kaldbakte konstruksjoner, dekk, overbygg, innredningsarbeid, installasjoner, rigg og/eller rundholt og  reparasjonsarbeid. Båtbyggerier, verft og slipper er aktuelle arbeidsplasser.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I trebåtbyggerfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I trebåtbyggerfag 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, 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 og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg 	videre i trebåtbyggerfaget

	ha grunnleggende ferdigheter i klinkbygging, kravellbygging og kaldbaking

	ha kunnskaper om nye metoder, materialer og teknologi

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

	kunne kvalitetssortere trevirke og ha kunnskaper om ulike tresorters egenskaper	

	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike festedeler og festemetoder

	kunne velge og bruke riktige materialer, limtyper og sikkerhetsutstyr til laminering av 	ulike produkter 

	kunne overflatebehandle ulike produkter med riktige midler og metoder

	ha kjennskap til formgiving og estetikk, også i et historisk og kulturelt perspektiv

	kjenne fagets historiske og kulturelle tradisjon og egenart og kunne sette den lokale og 	nasjonale utviklingen inn i en internasjonal sammenheng 

	kunne tegne og lese tegninger med formgivende og funksjonell linjeføring

		ha kunnskaper om de etiske normer som gjelder for faget

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne ta ansvar for egen læring, kunne arbeide selvstendig og sammen med andre

	ha kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet, kunne bruke personlig verneutstyr, følge 	verneregler og verneforskrifter og kunne forebygge yrkesskader




2.2	Verktøy, maskiner og utstyr


Mål 1
Elevene skal kunne riktig bruk av  verktøy, maskiner og utstyr til båtbygging og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet. De skal kunne foreta nødvendig forebyggende vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr som hører til et moderne båtbyggeri og kunne melde fra når tyngre vedlikehold må foretas

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbyggingen, arbeidsprinsippene og virkemåtene til vanlige maskiner og maskinverktøy og om miljø- og sikkerhetsmessige aspekter ved bruk av maskiner og verktøy

1b	kunne velge verktøy til ulike operasjoner, velge riktig spindel- og matehastighet, maskinere deler og produkter etter tegning og utføre kvalitetskontroll

1c	kunne utføre renhold og forebyggende vedlikehold på maskiner og kunne melde fra når tyngre maskiner må vedlikeholdes

1d	kunne gjøre rede for krav som stilles til sliping og stell av maskinverktøy

1e	kunne utføre enkle slipeoperasjoner av maskin- og handverktøy

1f	kunne bruke, vedlikeholde og sette opp vanlig håndverktøy og håndmaskiner

1g	kunne bruke forskjellig maskinutstyr

1h	kjenne til gammelt håndverktøy til båtbygging.

1i	kunne bruke limgigg til liming av spant, bjelker og andre deler som er nødvendig å laminere

1j	kunne utføre skjøting av båndsagblad med skjøteapparat

1k	kjenne til bruk av stimkjel

1l	kunne bruke kroppen riktig for å unngå belastningsskader

1m	kunne gjøre rede for miljø-, verne- og sikkerhetsutstyr som maskinvern, støydemping, punktavsug, ventilasjons- og klimaanlegg og belysning





2.3	Klinkbygging


Mål 1
Elevene skal delta i bygging av klinkbygd skrog med oppsetting av kjøl, stavn og speil etter tegning og spesifikasjonskrav og med bruk av riktige materialer, verktøy og maskiner. De skal kunne utføre vanlige og tradisjonelle konstruksjoner av kjøl, spant 
og stavner. Elevene skal kunne dele inn skroget i bordganger med riktig løp og sammen-passet bordganger til kjøl/stavn og tilpasset suer, kjøl og stavner. De skal kunne felle sammen delene i skroget nøyaktig og tett og kunne riktig klinking. Elevene skal kunne innfelling av bordgang mot stavn med og uten spunning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke riktig verktøy og maskiner med vekt på arbeids- og materialsparende metoder

1b	kunne vedlikeholde og ta vare på verktøy og maskiner på en korrekt og forsvarlig måte

1c	kunne lese og bruke tegninger og tabeller

1d	kunne sette opp kjøl og bygge spant etter tegning

1e	kunne bording og klinking

1f	kunne feste bordganger til kjøl og stavner med eller uten spunning

1g	kunne innfelle spant og eventuelt bunnstokker med festing til hud og kjøl

1h	kunne sette av spring på et skrog

1i	kunne kvalitetssortere materialene som brukes i arbeidet

1j	ha kjennskap til tradisjonelle trematerialer som blir brukt til klinkbygde skrog, hvilke egenskaper materialene har og hvorfor de blir brukt til de forskjellige delene i skroget

1k	ha kjennskap til og kunne bruke vanlige og tradisjonelle festemidler som kopperklink, jern- og koppersøm, skruer, spiker, trenagler og bolter

1l	ha kjennskap til metoden for å bygge med grader og bredder

1m	ha kjennskap til gamle og særegne lokale tradisjoner i klinkbygging av trebåter 

1n	kunne bruke personlig verneutstyr, ta ansvar for egen og andres sikkerhet og kjenne forskrifter og regler for helse, miljø og sikkerhet  

1o	ha kjennskap til aktuelle krav, standarder og sertifiseringsordninger, og ha noe kjennskap til forskjellige båttypers driftsforhold
2.4	Kravellbygging


Mål 1
Elevene skal delta i bygging av kravellbygd skrog med oppsetting av spant og kjøl etter tegning og spesifikasjonskrav og med bruk av riktige materialer, verktøy og maskiner. De skal kunne utføre vanlige og tradisjonelle konstruksjoner av kjøl, spant, planking og bording. Elevene skal kunne oppdeling til løp i plankene og sammenpassing i nater, støter og stavner. De skal kunne bruke vanlige og tradisjonelle festemidler i kravell-bygging. De skal kunne utføre driving og natlisting på et kravellbygd skrog

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke riktig verktøy og maskiner med vekt på arbeids- og materialbesparende metoder

1b	kunne vedlikeholde og ta vare på verktøy og maskiner på en korrekt og forsvarlig måte

1c	kunne lese og bruke tegninger og tabeller

1d	kunne slå opp spant, kantspant, hekkspant og kjøl til full størrelse etter tegning

1e	kunne slette oppsatte spant

1f	kunne avsette og lage bordganger

1g	beherske metoder for hogging og saging av svei/mal på spant

1h	kunne gjøre greie for hvor og hvordan bordgangene blir skjøtt

1i	ha kjennskap til vanlige og tradisjonelle trematerialer som blir brukt til kravellbygde skrog, hvilke egenskaper materialene har og hvorfor de blir brukt til de forskjellige delene i skroget

1j	kunne kvalitetssortere trematerialene som brukes i arbeidet

1k	kunne utføre driving og natlisting

1l	ha kunnskap om hvordan galvanisk strøm i et skrog kan oppstå og hvordan dette kan unngås

1m	ha kjennskap til og kunne bruke vanlige og tradisjonelle festemidlere som skruer, spiker, trenagler og bolter

1n	kunne bruke lim og lamineringsutstyr, velge riktige materialer, limtyper og verneutstyr

1o	ha kjennskap til gamle og særegne lokale tradisjoner i kravellbygging av trebåter 

1p	kunne bruke personlig verneutstyr, ta ansvar for egen og andres sikkerhet og kjenne forskrifter og regler for helse, miljø og sikkerhet

1q	ha kjennskap til aktuelle krav, standarder og sertifiseringsordninger, og ha noe kjennskap til forskjellige båttypers driftsforhold



2.5	Kaldbaking


Mål 1
Elevene skal delta i bygging av et kaldbakt skrog etter tegning og spesifikasjonskrav og kunne bruke riktige materialer, verktøy og maskiner. De skal ha kunnskaper om valg-muligheter og variasjoner i oppsetting av byggeformer og oppbygging av hudlaminat

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke riktig verktøy og maskiner med vekt på arbeids- og materialsparende metoder

1b	kunne vedlikeholde verktøy og maskiner på en korrekt og forsvarlig måte

1c	kunne lese og bruke tegninger og tabeller

1d	kunne gjøre greie for forkjellige byggemetoder, bygging på maler, på form og på spant

1e	kjenne til forskjellige måter å bygge opp hudlaminat på med bruk av materialer som finèr, kryssfinèr, lister, glassduk og fiber

1f	ha kunnskaper om hvordan skroget kan avstives med bruk av langsgående avstivere, spant og innredning

1g	kjenne til hvilke materialer og hvilke kvaliteter materialene bør ha i en kaldbakt konstruksjon

1h	kunne bruke personlig verneutstyr, ta ansvar for egen og andres sikkerhet og kjenne forskrifter og regler for helse, miljø og sikkerhet  

1i	ha kjennskap til aktuelle krav, standarder og sertifiseringsordninger, og ha noe kjennskap til forskjellige båttypers driftsforhold






2.6	Reparasjonsarbeid


Mål 1
Elevene skal delta i reparasjonsarbeid og kunne vurdere når det er behov for reparasjoner

Hovdmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til hvordan en reparerer skadde deler av trebåter

1b	kunne vurdere reparasjonsbehov på små skader og kunne velge riktige arbeids-prosedyrer

1c	kunne bruke personlig verneutstyr og ta ansvar for egen og andres sikkerhet



2.7	Overflatebehandling og trebeskyttelse


Mål 1
Elevene skal ha deltatt i impregnering og overflatebehandling etter ulike metoder og med ulike påføringsmidler. De skal kunne velge og bruke riktige produkter ut fra gjeldende krav og ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til virkemåtene og ha erfaring med bruk av forskjellige midler og metoder for impregnering og overflatebehandling

1b	ha kjennskap til gjeldende lover og regler 

1c	kjenne til merking av helse- og brannfarlige stoff

1d	gjøre greie for brannvernregler og kunne bruke brannslokkingsutstyr

1e	kunne bruke personlig verne- og sikkerhetsutstyr og ta ansvar for egen og andres sikkerhet 

1f	kunne utføre enkel førstehjelp

1g	kunne bruke stoffkartotek og datablad

1h	kunne gjøre greie for helse-, miljø- og sikkerhetsfaktorene ved bruk av kjemiske produkter og ha kjennskap til gjeldende forskrifter og regler
2.8	Tegning og formgiving 


Mål 1
Elevene skal kunne lage fullstendige arbeidstegninger og arbeidsforklaringer ut fra egne og andres ideer og skisser, og på grunnlag av dette kunne lage ulike produkter. De skal ha kjennskap til tradisjonell formgiving ved produksjon av trebåter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne lese og forstå tegninger av klinkbygde, kravellbygde og kryssfinèrbygde båter

1b	kunne utføre mindre justeringer på tegninger

1c	kunne slå opp tegning til full størrelse og avsette "svei" på spantene

1d	kunne tegne kjøl, stavn og speilkonstruksjon i full størrelse, plassere skjøter og dimensjonere disse etter gjeldende regler

1e	kunne tegne innredningsdetaljer for mindre båter

1f	ha kjennskap til formgiving og estetikk i et historisk og kulturelt perspektiv














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 terminkarakterer. 

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 lage et produkt knyttet til ett av studieretningsfagene: klinkbygging, kravellbygging eller kaldbaking. Til muntlig eksamen skal eleven legge fram produktet og kunne gjøre rede for planleggingen og gjennomføringen av arbeidet, hvilke materialer som er brukt, kvalitet, feil og andre mulige løsninger.
 	 


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I trebåtbyggerfag

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



Studieretningsfag


Verktøy, maskiner og utstyr
38
1
Klinkbygging
187
5
Kravellbygging
297
8
Kaldbaking
187
5
Reparasjonsarbeid
75
2
Overflatebehandling og trebeskyttelse
38
1
Tegning og formgiving
111
3



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 trebåtbyggerfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Verktøy, maskiner og utstyr
Modul 1: Mål 1
38
1
Klinkbygging
Modul 2: Mål 1
187
5
Kravellbygging
Modul 3: Mål 1
297
8
Kaldbaking
Modul 4: Mål 1
187
5
Reparasjonsarbeid
Modul 5: Mål 1
75
2
Overflatebehanling og trebeskyttelse
Modul 6: Mål 1
38
1
Tegning og formgiving
Modul 7: Mål 1
111
3


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 trebåtbyggerfag.



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 trebåtbyggerfag:

	Studieretningsfag:
Elevene skal opp til en eksamen i ett av studieretningsfagene
klinkbygging, kravellbygging eller kaldbaking. 
I tillegg kan elevene trekkes ut til en eksamen i ett av de 
øvrige studieretningsfagene.
	Allmenne fag:
Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 
allmenne fagene.
	Eksamensform:
I studieretningsfagene klinkbygging, kravellbygging eller 
kaldbaking: skriftlig og muntlig.
I studieretningsfaget tegning og formgiving: skriftlig.
I studieretningsfagene verktøy, maskiner og utstyr, 
reparasjonsarbeid, overflatebehandling og trebeskyttelse: 
praktisk/muntlig.
I felles allmenne fag: se den enkelte læreplanen.


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

