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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) treskjærerfag.


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, 29. juni 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Å skjære figurer og ornamenter i tre, er et meget gammelt og utbredt håndverk. I Norge nådde treskjæringen - eller treskurden - sitt første høydepunkt på 800-tallet med Osebergskipet. Fra middelalderen har vi stavkirkeportaler og kirkelige skulpturer. På 1600- og 1700-tallet kom bilt-huggere eller biltsnidere, som spesialistene i faget kalte seg. De arbeidet med kirkekunst, finere møbler og annet inventar, men også med treskjæring til vogner og sleder. Også snekkere, stol-makere og andre håndverkere laget treskjærerarbeider.

Det kan skilles ulike skurdtyper; flatskurd med rolig overflate, karveskurd også med plan over-flate med mønsteret skåret ned i treverket og krillskurd der ornamenter og figurer i kraftig relieff  og ofte med gjennombrutte partier.

Uttrykksformene varierer fra sted til sted, og de har endret seg i historiens løp. Treskjæreren arbeider med ornamenter, bilder, figurer og skulpturer, enten som egne treskjærerprodukter eller som deler av et større arbeid. Treskjærerfaget har stor spennvidde - fra kopiering med strenge geometriske grenser til nyskapende fri formgiving med ulike visuelle virkninger. Treskjæreren må derfor kunne mestre hele prosessen fra idè til resultat innen de ulike uttrykksformene. 

I dag omfatter treskjærerfaget restaurering, produksjon og nyskaping. Treskjærerne tar vare på store kulturelle verdier og skaper nye verdier basert på gamle tradisjoner. Faget er nært knyttet til snekkerfaget, og sammen former de en dekorativ helhet. 

Utøverne arbeider enten selvstendig, i møbelbedrifter eller i institusjoner som museer.

Videregående kurs I legger vekt på materialkunnskaper, overflatebehandling, treskjæring med tradisjonelt og nyere verktøy, tegning og stillære.

1.2	Inntakskrav

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

1.3	Varighet

Videregående kurs I treskjærerfag er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I treskjærerfag 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 uke-timer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse 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 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 kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre i treskjærerfaget	

	ha gode kunnskaper om treskjærerfagets historie og utvikling, nasjonalt og internasjonalt

	ha generelle stilhistoriske kunnskaper med vekt på møbler og arkitektur	  				
	kunne skjære ornamenter og kunne enkel figurskjæring

	kunne lage enkle skisser og arbeidstegninger

	kunne bruke ulike metoder for framstilling av trebaserte produkter med treskjæring

	ha kunnskaper om nye aktuelle metoder, materialer og teknologi	

	kunne bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner, verktøy og utstyr og holde orden på arbeidsplassen

	kunne velge riktige materialer til ulike arbeider med vekt på bearbeidingsegenskaper og estetikk

	kjenne kravene til produkter og materialer		

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

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

	kunne vise kreativitet og estetisk sans og kunne delta i nytenking og videreutvikling

	kunne arbeide selvstendig og sammen med andre

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig





2.2	Materiallære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om materialene, hvilke krav som stilles, kunne velge egnet tresort og sortere ut rett emne til ulike produkter. De skal kunne bruke ulike metoder og teknikker i formgiving av emner til treskjæring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om materialenes anatomi og egenskaper, kunne velge tresort og emner til ulike produkter og begrunne valget

1b	kunne dele opp, vurdere og bearbeide materialet fra råmaterialer til ferdige emner ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser

1c	kunne gjøre rede for aktuelle limtypers egenskaper og bruksområder

1d	kunne velge egnet limtype og kunne forklare valget ut fra kvalitet, bruksvennlighet, helse, miljø og sikkerhet

1e	kunne foreta aktuelle limoperasjoner 

1f	kunne arbeide med teknikker, materialer og form som virkemidler i ulike produkter

1g	kunne arbeide med materialenes overflate og struktur som virkemiddel i flate- og formuttrykk

1h	kunne sette sammen og kombinere materialer til ulike produkter


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for aktuelle overflatebehandlingsmidler og kunne overflate-behandle ulike treprodukter. De skal kunne velge egnet middel og metode til ulike produkter med hensyn til kvalitet, stilart og design

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forbehandle emner og produkter med pussemaskiner og pusseutstyr

2b	kunne utføre tradisjonelle forbehandlingsmetoder som pusshøvling, sikling og vannbeising

2c	kunne gjøre rede for slipemidlenes egenskaper

2d	kunne gjøre rede for det naturlige fargesystemet og for fargenes klarhet og metningsgrad

2e	kunne gjøre rede for egenskapene og bruksområdene til aktuelle trebeskyttelsesmidler og overflatebehandlingsmidler

2f	kunne velge egnet overflatebehandling til ulike produkter og kunne forklare hvordan behandlingen påvirker produktets form og flate

2g	kunne overflatebehandle ulike produkter med aktuelle midler og metoder

2h	kunne gjøre rede for helse-, miljø- og sikkerhet ved valg og bruk av trebeskyttelses- og overflatebehandlingsmidler



2.3	Treskjæring


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for og bruke tradisjonelt og nyere verktøy, kunne foreta oppsetting av verktøyet og utføre nødvendig vedlikehold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke tradisjonelle treskjærerjern og kunne gjøre rede for verktøyets historie og utvikling, verktøybetegnelser, bruksområder og virkemåte

1b	kunne foreta oppsetting av jern, velge slipeskive, formsliping, bryning, polering og omlegging av eggvinkel etter arbeidets art

1c   	kunne gjøre rede for, bruke, stelle og vedlikeholde annet aktuelt håndverktøy		

1d	kunne gjøre rede for, bruke, stelle og vedlikeholde aktuelle elektriske og trykkluftdrevne håndmaskiner

1e	kunne bruke kroppen ergonomisk riktig


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hele treskjærerprosessen, kunne tegne og skjære enkle ornament fra ulike stilperioder og kunne utføre billed- og figurskjæring etter tegning

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om arbeid med flater, form og figurer fra idè til resultat

2b	kunne velge jernsett til ulike treskjæringsarbeider

2c	kunne skjære minst to enkle ornamenter fra ulike stilperioder, den ene bør være gjennombrutt med god tykkelse (barokk)

2d	kunne utføre billed- og figurskjæring av enkle figurer etter egne og andres skisser og tegninger


	
2.4	Maskiner og utstyr


Mål 1
Elevene skal kunne framstille emner og produkter med aktuelle trebearbeidingsmaskiner, og kunne foreta vanlig vedlikehold på maskiner og utstyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne betjene vanlige trebearbeidingsmaskiner og kunne bearbeide deler og emner etter egne og andres tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser

1b	kunne foreta kontroll av arbeidet

1c	kunne bruke manuell kopifresemaskin og numerisk styrt fresemaskin for framstilling av enkle mønstre og figurer

1d	kunne foreta renhold og forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr

1e	kunne gjøre rede for hvilke krav som stilles til sliping og stell av maskinverktøy og kunne foreta enkle slipeoperasjoner

1f	vise hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, kunne bruke verne- og sikkerhetsutstyr og unngå belastningslidelser



2.5	Tegning med stillære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om treskjærerfagets historie, aktuelle stillarter og deres opp-hav, om vanlige treskjærerprodukter og hvilke krav som stilles til de enkelte produktene
 
Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om treskjæring innenfor områdene ornamentikk, bilde, skulptur og arkitektur 
1b	kunne definere begrepene stil og estetikk

1c	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i antikkens formspråk, middelalderens ornamentikk og stilepoker, fra Oseberg til stavkirkenes portaler, og for stilartene renessanse, barokk, regence, rokokko, Louis 16., empire, 1800-talls historisme, jugend, dragestil og funksjon-alisme

1d	kunne gjøre rede for stilartenes spredningsmekanismer og kunne sette stilartenes formuttrykk inn i kulturhistorisk sammenheng		

1e	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i europeisk møbelkunst

1f	kunne gjøre rede for hvilke tekniske, estetiske og funksjonelle krav som stilles til de enkelte produktene

1g	kunne gjøre rede for folkekunstens særtrekk i forhold til laugshåndverket


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til tegnetekniske regler og prinsipper og kunne lage full-stendige arbeidstegninger og beskrivelser etter egne og andres idèer og skisser
 
Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre frihåndstegning av motiv og ornamenter i ulike stilarter, reproduksjon og egen komposisjon

2b	kunne synliggjøre tanker og idèer med skisser og tegninger

2c	kunne forenkle eller stilisere et motiv til et ornament

2d	kunne sette opp arbeidstegninger i nødvendige plan og snitt

2e	kunne lage arbeidstegninger i full målestokk av et produkt i ulike stilarter med enkle komposisjonsprinsipper 

2f	kunne bruke ulike romskapende faktorer og grunnleggende perspektiv- og projeksjonstegning

2g	kunne lese forskjellige tegningstyper, lage maler og sette opp kapplister



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 treskjærerfag

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



Studieretningsfag


Materiallære
75
2
Treskjæring
486
13
Maskiner og utstyr
112
3
Tegning med stillære
261
7



Valgfag
75 
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs I treskjærerfag

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Materiallære
Modul 1:	Mål 1.
38
1

Modul 2: 	Mål 2.
38
1
Treskjæring
Modul 3: 	Mål 1.
75
2

Modul 4: 	Mål 2.
411
11
Maskiner og utstyr
Modul 5: 	Mål 1.
112
3
Tegning med stillære
Modul 6: 	Mål 1.
75
2

Modul 7: 	Mål 2.
186
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 treskjærerfag.



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 treskjærerfag:

	Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der alle studie-retningsfagene inngår. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

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

	Eksamensform:	I studieretningsfag: 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.

