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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) trelastfag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplanene bli satt sammen til en læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne 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 læreplanen for det enkelte opplæringsløpet i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 15. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1   Innledning

Trelastindustrien har røtter tilbake til vikingtiden. Det er en nær sammenheng mellom vår trelastproduksjon, trelasteksport og vår velstandsutvikling. Vår bakgrunn som handelsnasjon bygger blant annet på erfaringer med trelasteksport. Sammenhengen mellom norsk skipsfart og utviklingen i trelastindustrien og trelasthandelen er spesiell, blant annet er norsk skipsfart grunnlagt på trelastproduksjon og trelasthandel. Mange av byene i Sør-Norge er bygget opp på grunnlag av trelastproduksjon, trebåtbygging og trelasteksport.

Utviklingen på produksjonssiden har ført oss fra stavkirker til olympiahaller. I denne spenn-vidden finner vi vår utvikling innen kultur, velstand, teknologi, arkitektur, tenkning, arbeid og fritid.

Tilgangen på godt råstoff er en forutsetning for å kunne drive en konkurransekraftig trelast-industri. Mellom trelastindustri og skogbruk er det en gjensidig økonomisk sammenheng. Skogbruket er hovedinntektskilden for store deler av befolkningen i distriktene. En stor del av skogbrukets inntekter kommer fra trelastindustrien.

De fleste industribedriftene er lokalisert i skogdistriktene i Sør- og Midt-Norge. Trelastbrukene er ofte hjørnesteinsbedrifter i distriktene. Handelsbedriftene finnes i byer og tettsteder over hele landet.

Mesteparten av trelasten som produseres her i landet, brukes til bygningsformål. Bedriftene ligger på et teknologisk meget høyt nivå. Bransjen har i de senere årene satset sterkt på markedstilpasset forskning og produktutvikling. Dette har gitt resultater i form av nye arbeidsmetoder og nye industriframstilte komponenter og elementer til bygg. Eksempler på dette er takstoler, limtre, fingerskjøting og nye metoder for trebeskyttelse. Bransjen har innført frivillig kvalitetskontrollordning.

I Norge har vi ca 15 dekar produktiv skog per innbygger, mens gjennomsnittet for Europa er ca 1 dekar. Det sier noe om hvilken økologisk og samfunnsøkonomisk betydning trelast-industrien har. Skogen representerer en allsidig og viktig ressurs, og den er en av våre viktigste fornybare ressurser. Skogen er også viktig for klimaet fordi skogen binder "drivhus-gassen" CO². Utnyttelsesgraden av tømmeret er nesten 100 prosent. Gjennom fagopplæringen er det derfor en meget viktig oppgave å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye yrkesut-øvere i trelastfagene.  

Videregående kurs I trelastfag legger vekt på praktiske og teoretiske ferdigheter som gjør elevene i stand til å fortsette opplæringen i de fagene kurset rekrutterer til.

1.2	Inntakskrav

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


1.3	Varighet

Videregående kurs I trelastfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I trelastfag 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 (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 fagopp-læring 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 fagene. 

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 fagene 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 gode kunnskaper om og kunne betjene og vedlikeholde aktuelle maskiner og utstyr og 	ha 	forståelse for sammenhengen mellom vedlikehold, maskinenes tilstand og levetid og 	sikkerhet

	kunne foreta riktig og økonomisk oppdeling og utnyttelse av tømmeret 

	ha gode kunnskaper om energiproduksjon, energiøkonomisering og tørking av trelast 

	ha kunnskaper om aktuelle metoder og prosesser for produksjon 

	kjenne til og kunne bruke lover og forskrifter, kunne ta hensyn til egen og andres helse og 	sikkerhet og kunne holde orden på arbeidsplassen

	ha kunnskaper om treets kulturhistoriske betydning og kunne ta vare på og videreutvikle 	trevirke som materiale

	  ha kunnskaper om skogens betydning for klima og for en bærekraftig utvikling

	ha kunnkaper om hvilke produkttyper som finnes i trelast- og byggevarehandelen, og 	kjenne til hvilke krav ulike brukergrupper stiller til produktene

	kunne framstille ulike kvalitetsprodukter på en kreativ, estetisk og økonomisk måte 

	kunne ta ansvar for egen læring, kunne samarbeide og arbeide selvstendig 

	kunne delta i debatter om faget og om dets plass i samfunnet og kunne vurdere faget i 	forhold til den internasjonale utviklingen 		

	kunne gjøre rede for partsorganiseringen i arbeidslivet og ha forståelse for den enkeltes 	betydning for verdiskapningen, arbeidsmiljøet og de økonomiske resultatene

	ha bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål og kunnskaper som gjør dem i stand til å 	utføre arbeidet med hensyn til natur, miljø og økologi

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig på eget fagområde og kunne delta i 	konstruktivt samarbeid med yrkesutøvere fra ulike andre yrker

	ha innsikt i og kunne arbeide nøyaktig, grundig og med fagstolthet etter sunne yrkesetiske 	og bedriftsøkonomiske prinsipper og kunne yte god service overfor kunder

2.2	Produksjon av skur- og høvellast 

Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om de forskjellige metodene for oppdeling av tømmeret og kunne bruke de enkleste maskinene og utstyret til dette formålet. Elevene skal kunne velge egnet materiale og bearbeide dette til ferdige produkter. Elevene skal ha kjenn-skap til vanlige skur- og høvellasttyper og hvordan disse produseres. De skal kunne bruke maskiner og utstyr for framstilling av de vanligste typene justert skurlast og høvellast. I hele prosessen skal elevene ta hensyn til kvalitet og økonomi og til helse, miljø og sikkerhet.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for de forskjellige metodene for måling av tømmer, for hvordan et tømmersorteringsanlegg og en barkemaskin er bygd opp og fungerer

1b	kunne måle dimensjoner, vurdere nødvendig overmål og kunne stille sagmaskiner slik at produktene oppfyller gjeldende standarders krav til tverrsnittsdimensjoner og nøyaktighet

1c	kunne bruke vanlige sagmaskiner for oppdeling av tømmer og kunne skifte verktøy

1d	kunne gjøre rede for de forskjellige oppdelingsmåtene og mulighetene for videreforedling av skurlast, og sortering av tverrsnittdimensjoner og kvalitet til forskjellige formål etter oppdeling

1e	ha kunnskaper om hvordan treets naturlige preg kan bevares fram til ferdig produkt

1f	kunne gjøre rede for de forskjellige høvellastdimensjonene og profilene og de aktuelle standardenes krav til nøyaktighet og finish

1g	kunne betjene sag, høvelmaskiner og nødvendig utstyr for framstilling av vanlige typer justert skurlast og høvellastprofiler og kunne skifte verktøy

1h	kunne gjøre rede for bruksmuligheter av biprodukter fra skur- og høvellastproduksjon

1i	kunne gjøre rede for kravene som stilles til emballering og lagring av skur- og høvellast

1j	kunne gjøre rede for forskjellige trebeskyttelsesmidler og deres bruksområder, og ha kjennskap til hvilke helse- og miljøskader som kan oppstå ved bruk av slike

1k	kunne sikkerhetsregler og forskrifter for bruk av maskiner og utstyr, bruke personlig verneutstyr og holde orden på arbeidsplassen

2.3	Produksjon av limtre

Mål 1
Elevene skal ha gode kunnskaper om liming av tre, metoder for produksjon av limtreprodukter og til de forskjellige limtypene. Elevene skal ha kjennskap til utstyr for produksjon av limtre og fingerskjøting. I hele prosessen skal elevene ta hensyn til kvalitet og økonomi og til helse, miljø og sikkerhet.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for fingerskjøting og fingerskjøtingsutstyr og kunne betjene enkle maskiner med fingerfreser

1b	gjøre rede for det utstyret som brukes ved produksjon av limtre

1c	kunne gjøre rede for limtrevirkets muligheter og bruksområder

1d	kunne gjøre rede for forskjellige limtyper og deres bruksområder, og ha kjennskap til hvilke helse- og miljøskader som kan oppstå ved bruk av ulike limtyper

1e	kunne gjøre rede for kvalitetskravene og kunne sortere trelast for produksjon av limtre og fingerskjøting

1f	kunne gjøre rede for kravene som stilles til etterbehandling, emballering og lagring av limtreprodukter

1g	ha gjennomført laboratorieprøver og kvalitetskontroll av fingerskjøter og limtre

1h	kunne gjøre rede for bruksmuligheter av biprodukter fra hele produksjonen

1i	kunne sikkerhetsregler og forskrifter for bruk av maskiner og utstyr, bruke personlig verneutstyr og holde orden på arbeidsplassen


2.4	Maskiner, verktøy, styrings- og reguleringsteknikk

Mål 1	Maskiner med styring og regulering
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke vanlige maskiner med styrings- og reguleringssystemer. De skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom vedlikehold, maskinenes tilstand og  levetid og den betydningen vedlikehold har for sikkerheten. Elevene skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet og vise at de kan samarbeide.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive ulike typer tømmersorteringsanlegg og tømmerinntak 

1b	kunne gjøre rede for oppbyggingen og virkemåten av vanlige maskiner med styresystemer som brukes i produksjon av skurlast

1c 	kunne betjene maskiner og utstyr for tømmerskur, kunne velge og skifte verktøy og 	kunne utføre daglig vedlikehold

1d	kontrollere skurnøyaktighet slik at utnyttelsen av tømmeret blir optimal

1e	forklare oppbyggingen og virkemåten av forskjellige aktuelle råsorteringsanlegg med pakkeutstyr

1f	kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og daglig vedlikehold av maskiner med styresystemer som brukes i produksjon av justert skur- og høvellast

1g	kunne velge riktig sagblad, stille inn, klargjøre og vedlikeholde en tørrkløvsag

1h	i samarbeid kunne velge nødvendig verktøy, stille inn, poste og vedlikeholde en høvelmaskin for produksjon av justert skur- og høvellast, slik at produktenes kvalitet oppfyller de kravene som stilles

1i	kunne forklare hvordan et høvellastsorteringsanlegg med pakkeutstyr er bygd opp og  fungerer

1j	kunne beskrive forskjellige typer tørrsorteringsanlegg med styringssystemer

1k	kunne beskrive den tekniske oppbyggingen, betjening og daglig vedlikehold av kammer- og kanaltørker og anlegg for energiproduksjon

1l	kunne beskrive oppbygging og virkemåte av en vanlig styrkesorteringsmaskin

1m		kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og daglig vedlikehold av maskiner med 	styresystemer som brukes ved produksjon av fingerskjøting og limtre		

1n	kunne bruke PC med de vanlige programmer for trelastproduksjon


1o	kunne betjene utstyr med styringsprogrammer (PLS: programmerbare logiske styringer)

1p	kunne forklare de vanligste måtene å regulere hastigheter på transportbaner

1q	kunne beskrive oppbygging og virkemåte av hydraulikk- og pneumatikkanlegg og kunne utføre det daglige vedlikeholdet

1r	kunne sikkerhetsregler og forskrifter for bruk av maskiner og utstyr, og bruke personlig verneutstyr og holde orden på arbeidsplassen

1s	kunne finne fram til og bruke instruksjonsbøker og kunne finne fram til opplysninger om ny teknologi	


Mål 2	Verktøyhold
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke vanlige maskiner som brukes til vedlikehold av verktøy. Elevene skal ha kunnskaper om skjærende og annet verktøy som blir brukt i de forskjellige maskinene i skur-, høvel- og limtreproduksjon. De skal kunne samarbeide, vise nøyaktighet og innsikt, slik at de selv kan oppdage og være med på å rette opp mangler ved skjærende verktøy. Elevene skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet. 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	forstå verktøyets betydning for kvaliteten på det ferdige produktet

2b	kunne gjøre rede for oppbygging, virkemåte og vedlikehold av  maskiner med utstyr som brukes til vedlikehold av sirkel- og båndsagblader, freser og stål

2c	kunne forberede, delta i og arbeide med sliping av vanlig skjærende verktøy

2d	delta i og arbeide med retting og strekking av sirkel- og bandsagblader
 
2e	med veiledning og i samarbeid kunne innstille og betjene stuke- og trykkegaliseringsmaskin

2f	kjenne til skjærende verktøys arbeidsprinsipper og belastninger under skur og høvling og kunne beregne skjærehastighet

2g	kunne gjøre rede for de forskjellige data for sagbladtyper, kunne måle og finne ut av slike data

2h	ha kjennskap til oppbyggingen og egenskaper ved slipeskiver

2i	ha kjennskap til det verktøyet som brukes i redusermaskiner, barkemaskiner og flishoggere

2j	ha kjennskap til prinsippene ved hardlodding, gassbuesveising og gassveising

2k		ha kjennskap til aktuelle eggmaterialer og behandlingen av disse

2l		ha kjennskap til forskjellige typer verktøymateriale, varmebehandling og hardhet
 
2m	kunne sikkerhetsregler og forskrifter for bruk av maskiner og utstyr, bruke personlig verneutstyr og holde orden på arbeidsplassen

2n	kunne finne fram til og kunne bruke instruksjonsbøker og kunne finne fram til 	opplysninger om ny teknologi	


2.5	Sortering av trelast

Mål 1  Materiallære, produktlære og kvalitetssortering
Elevene skal kunne sortere trelast og ha kunnskaper om råstoffene som brukes til framstilling av trelastprodukter. De skal kunne velge egnet råstoff til ulike produkter og ta hensyn til miljø, kvalitet og økonomi.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for treets oppbygging, tekniske egenskaper og fuktighetsforhold, krymping og svelling

1b	kunne bestemme trefuktighet, tørrvekt og relativ luftfuktighet ved bruk av hjelpemidler

1c	kunne gjøre rede for forholdet mellom økonomisk vekst og de økologiske, miljømessige og økonomiske sidene ved forvaltningen av skogen

1d	forstå betydningen av god råstoffutnyttelse og vise dette i praksis

1e	kunne sortere trelast etter gjeldende standard og gitte anvisninger

1f	elevene skal ha kunnskaper om treets historiske og kulturelle betydning og om forvaltningen av skogen

1g	med kreativitet og i samarbeid kunne ta vare på og videreutvikle gode tradisjoner for 	bruk av trevirke som materiale 	
		

Mål 2  Bygningslære
Elevene skal ha kunnskaper om bygningskonstruksjoner,  produkttyper og regelverk.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne vanlige konstruksjonsformer for og krav til trehus
 
2b	kjenne de viktigste bygningsfysiske lovene

2c	kjenne bruksområdene for forskjellige typer trelast og limtre

2d	kjenne hvilke produkttyper som finnes i trelast- og byggevarehandelen, og kjenne til hvilke krav de ulike brukergruppene stiller til produktene

2e	kjenne til saksgang og nødvendig dokumentasjon ved søknad om byggetillatelse

2f	kunne gjøre rede for miljø og sikkerhet ved valg og bruk av forskjellige materialtyper og forstå at det er viktig å opptre ærlig


2.6	Tørking og energiproduksjon


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om tørking av trelast, ha kjennskap til forskjellige tørketyper og tørkemetoder, kunne betjene enkle tørkeanlegg og kunne gjøre rede for trevirkets oppførsel under tørking. Elevene skal ha kunnskaper om oppbygging og virkemåter for ulike typer fyringsanlegg som brukes til produksjon av energi. Elevene skal ha gode kunnskaper om tørking og energiproduksjonens innvirkning på det indre og det ytre miljøet. 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for forskjellige metoder for tørking av trelast og kunne betjene en  trelasttørke

1b	kunne gjøre rede for de forskjellige tørketypers virkemåte, tørkeprogrammer og tørkeskjemaer

1c	kunne gjøre rede for aktuelle energikilder som kan brukes til oppvarming av tørker og produksjonslokaler

1d	kunne gjøre rede for virkemåten av forskjellige typer barkfyringsanlegg

1e	kunne gjøre rede for sikkerhetsbestemmelser for bl. a. temperatur og trykk ved tørking og energiproduksjon 

1f	kunne ta tørkeprøver og beregne fuktighetsprosenter i trelast, bark og sagflis etter tørke-/ veiemetoden og med elektriske fuktighetsmålere

1g	kunne gjøre rede for hvilke stoffer som slippes ut ved bruk av biobrensel, og som kan forurense det ytre og det indre miljøet og kunne ta hensyn til dette 

1h	kunne finne fram til ny informasjon og teknologi om tørking og energiproduksjon. 

1i	kunne gjøre rede for viktige tiltak for energiøkonomisering


2.7	Bransjelære og kvalitetssikring

Mål 1	Bransjelære
Elevene skal ha kjennskap til trelastbedrifters økonomiske struktur og verdiskapning, kjenne viktige finansieringsformer og kunne beskrive samspillet mellom en bedrift og dens interessenter. Elevene skal ha innsikt i strukturen i det norske og det inter-nasjonale trelastmarkedet.

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for trelastbransjens økonomiske betydning for skogbruket og for en bærekraftig utvikling i distriktene
 
1b	forklare den verdiskapningen som skjer ved produksjon og videreforedling av trelast

1c 	kunne gjøre rede for bransjens viktigste inntekts- og kostnadselementer og økonomistyringsprinsipper

1d 	gjøre greie for de produktivitetsbegrepene som benyttes i bransjen

1e	gjøre rede for de viktigste nasjonale og internasjonale markedene for trelast

1f 	kunne forklare de økonomiske konsekvensene av kvaliteten på produktene

1g 	kunne beskrive virkemidler og distribusjonssystemer ved engrossalg av trelast

1h	kunne gjøre greie for de viktigste styringsverktøyene og for nøkkeltall i materialadministrasjon og kapitalrasjonalisering

Mål 2	Kvalitetssikring
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om tiltak som sikrer kvaliteten på produkter og tjenester. De skal kunne foreta undersøkelser, målinger og prøver og kunne tolke disse mot spesifiserte krav.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kunne gjøre rede for begrepet kvalitet

2b	kunne beskrive hva som kjennetegner et godt kvalitetssikringssystem fram til sluttproduktet 

2c 	kunne utføre de tiltakene som er nødvendige for at trelastproduktene skal tilfredstille kvalitetskrav

2d 	kunne gjøre rede for vanlige kontrollmetoder og de spesifiserte kravene som benyttes

2e	kunne overvåke produksjonen og eventuelt kunne fjerne feilkilder

2f	kunne bruke en kvalitetshåndbok

2g	kunne kontrollere trelastdimensjoner etter gjeldende standard

2h 	kunne kontrollere om et parti trelast tilfredstiller kravene etter gjeldende standard

2i	ved kontroll avgjøre om et parti høvellast tilfredstiller de generelle kravene til høvellast etter gjeldende standard eller gitte anvisninger


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 som gjelder studieretningsfagene

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 tillegg til kvaliteten på arbeidet skal det ved vurderingen legges spesielt vekt på elevenes:
- kreative utvikling
- kommunikasjons- og samarbeidsevne
- evne til planlegging
- verktøyføring og håndferdighet
- tidsbruk ved oppgaveløsninger
- evne til å overholde hygieniske retningslinjer

Eksamen i studieretningsfagene er tverrfaglig. Prosjektarbeidene skal derfor legge vekt på følgende hovedområder:
- produksjon av skurlast
- produksjon av høvellast
- produksjon av limtre
- tørking og energiproduksjon
- verktøyhold






Vedlegg 1

1.1   Fag- og timefordeling i videregående kurs I trelastfag


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



Studieretningsfag


Produksjon av skur- og høvellast
223
6
Produksjon av limtre
75
2
Maskiner, verktøy, styrings- og reguleringsteknikk

262

7
Sortering av trelast
187
5
Tørking og energiproduksjon
112
3
Bransjelære og kvalitetssikring
75
2



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.


1.2   Moduler i videregående kurs I trelastfag         

               Fag
           Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Sortering av trelast
Modul 1: Mål 1
Modul 2: Mål 2
150 
38
4
1
Maskiner, verktøy, styrings- og reguleringsteknikk
Modul 3: Mål 1 
Modul 4: Mål 2
150
112
4
3
Produksjon av skur- og høvellast
Modul 5: Mål 1
223
6
Produksjon av limtre
Modul 6: Mål 1
75
2
Tørking og energiproduksjon
Modul 7: Mål 1
112
3
Bransjelære og kvalitetssikring
Modul 8: Mål 1 og 2 
75
2

Det stilles følgende krav til rekkefølgen av gjennomføringen av modulrekken: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modul 8 kan tas uavhangig av de øvrige.


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 trelastfag.


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 trelastfag:

		Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretningsfagene.
			Eksamensoppgaven utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.	
		Allmenne fag: 	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fagene.

		Eksamensform:	I studieretningsfag: 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.

