










Læreplan for videregående opplæring






Studieretning for trearbeidsfag




Opplæring i bedrift
Bøkkerfaget


















Oslo, februar 1996
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






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 opplæring i bedrift for bøkkerfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere 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.


Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 15. februar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Bøkkerhåndverket kom sannsynligvis til Norge med hanseatene. Behovet for tett emballasje til sild og tran skapte grunnlaget for faget. Etter at de tyske håndverkernes organisasjon i Bergen ble opphevet på sekstenhundretallet, utviklet lauget seg videre. I 1645 var det registrert 45 kippere i Bergen, og det var 6 verksteder i Christiania. Bøkkerfaget i Norge var i stor grad knyttet til fiskerinæringen, men en stor gruppe bøkkere var også beskjeftiget med å produsere og vedlikeholde fat, liggere og annet utstyr til vin- og brennevinsnæringen. Fram til 1930 var faget vanlig i Norge, men nye emballeringsmetoder gjorde at antallet utøvere sank raskt. De fleste fabrikkene ble nedlagt i 60-årene, og senere ble faget også tatt ut av lærlingordningen. Etter initiativ fra Vinmonopolet ble imidlertid bøkkeryrket på nytt et lærefag i 1994.

I vår del av Europa , hvor man ikke produserer vin og hvor man ikke lenger lager fat og tønner til øl- og fiskeindustri, er det nå få bøkkere igjen. Det er likevel et behov for denne type fagkunn-skap, spesielt til vedlikehold og restaurering av forskjellige typer fat og tønner. Lagring på eike-fat er svært viktig blant annet for produksjon av akevitt . Et godt fat skal være så tett som mulig, derfor brukes eiketre. Eik er en tresort som også puster og setter god smak. 
Det er i dag en voksende interesse for bøkkerprodukter, noe som kan skape grunnlag for økt næringsvirksomhet i faget.

Bøkkeren må kunne kunne ta ut egnede materialer til produksjon og reparasjon av tønner og fat. Materialene kløyves til tønnestaver, tørkes, og formes i en stavkrakk. Deretter begynner reis-ingen av tønna ut fra slagbåndet. Stavene tilpasses, og det tettes med siv eller andre tette-materialer mellom stavene der det er nødvendig. For å få materialene smidige, kan det være nødvendig å dampe og varme materialene. Til slutt slås permanente tønnebånd på plass med mokker og sleggert.

Bøkkerfaget krever gode materialkunnskaper og håndverksferdigheter Bøkkerne må også ha kunnskaper i matematikk og geometri for å kunne beregne volum og form på tønnene. 

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i bøkkerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I snekkerfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for bøkkerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.




1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i bøkkerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	bøkker.
Fagbetegnelse: 	bøkkerfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for bøkkerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge riktige materialer til produksjon oog reparasjon av tønner og fat

	kunne bruke og vedlikeholde aktuelle trebearbeidingsmaskiner, verktøy og utstyr

	kunne produsere og reparere og overflatebehandle tønner og fat

	kunne lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser av tønner og fat og av delene de er satt sammen av

	kunne holde orden på arbeidsplassen

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

	kunne arbeide selvstendig

	kunne bidra til videreutvikling av faget

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne vise vilje til samarbeid med andre uavhengig av kjønn, rase og kulturell bakgrunn

	vite hvilke krav som stilles til produkter og materialer i bøkkerfaget

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

	kunne vise kreativitet og estetisk sans

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha gode kunnskaper om bøkkerfagets historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt

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







2.2	Produksjon av tønnestaver, slagbånd og bunner


Mål 1
Lærlingene skal kunne bearbeide og produsere tønnestaver

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kjenne aktuelle tresorter for produksjon av tønner og fat, og vite hvilke egenskaper materialer for tønnestaver bør ha

1b	kunne velge ut råemner til tønnestaver

1c	kunne tørke tønnestavene og andre emner til tønneproduksjonen

1d	kunne merke opp for skjæring av tønnestaver på råemnet

1e	kunne skjære ut tønnestavene av råemnet ved bruk av skjærekrakk (stavkrakk), kniver og maler

1f	kjenne til hvordan oppdeling (riving og kløyving) av råemner til tønnestaver kan utføres ved bruk av klyvjern og klubbe


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage slagbånd og tønnebånd

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne beregne form og omkrets på slagbåndet

2b	kunne lage slagbånd av jern for reising av tønner og fat

2c	kunne skjøte slagbåndet ved klinking av bøkkernagler

2d	kunne beregne form, omkrets og styrke på tønnebånd av bandjern

2e	kunne kunne lage permanente tønnebånd av bandjern, skjøte båndene og slå de på plass

2f	kjenne til hvordan greiner fra hassel og pil kan benyttes som slagbånd i tønneproduksjon, og hvordan skranking (skjøting) av treband utføres






Mål 3
Lærlingene skal kunne lage bunner til tønner og fat

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

3a	kunne velge ut riktige materialer til bunnene, og beregne størrelse og form på bunnstykkene

3b	kunne beregne form og omkrets på bunnene

3c	kunne bearbeide materialene med rettkniv og krumkniv

3d	kunne montere bunnstykkene sammen til bunn for tønner og fat



2.3	Montering av staver og bunner til ferdige tønner og fat


Mål 1
Lærlingene skal kunne reise tønnestavene ut fra slagbåndet og kunne bygge stavene sammen 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne montere stavene i slagbånd tilpasset runde og ovale tønner og fat

1b	kunne montere siv mellom stavene og andre steder der dette er nødvendig

1c	kunne slå foreløpig slagbånd rundt stavene

1d	kunne tvinge stavendene sammen ved bruk av vindebånd eller dreier

1e	kunne varmebehandle fatet med vann og fyrjern, eller ved bruk av elektrisk dampkasse

1f	kunne montere permanente tønnebånd ved klinking med dor, antrekker og koppsetter, og drive båndet på plass med mokker og sleggert









Mål 2
Lærlingene skal kunne montere bunner i fat, lokk på tønner, kunne lage spunsehull og kunne vurdere kvaliteten på det ferdige produktet

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne skjære av stavene i bunn og topp med høvel (avretter)

2b	kunne rette innvendig side av stavendene med stusser

2c	kunne skjære spor til feste av bunnen med kryssjern

2d	kunne kunne løsne tønnebåndet, slå på plass bunn og stramme bånd og staver på plass

2e	kunne kvalitetsvurdere det ferdige produktet ut fra krav til tetthet, utseende, tegninger, spesifikasjoner fra kunden og fagets håndverkstradisjoner



2.4	Reparasjon og vedlikehold av tønner og fat


Mål 1
Lærlingene skal kunne vedlikeholde og reparere tønner og fat

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne skifte ut staver av eik, furu, gran og andre tresorter

1b	kunne skifte ut tønnebånd

1c	kunne klinke om tønnebånd

1d	kunne skifte ut bunnstykker og hele bunner

1e	kunne spunse hull og foreta andre reparasjoner av tønner og fat










2.5	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene skal overflatebehandle tønner og fat

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kjenne til aktuelle typer av impregnering og overflatebehandlingsmidler til tønner og fat som ikke setter smak eller utgjør helsefare

1b	kunne overflatebehandle tønner med linolje og andre aktuelle materialer

1c	kunne ta nødvendige hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet under arbeid med overflatebehandling



2.6	Vedlikehold og bruk av maskiner, verktøy og utstyr


Mål 1
Lærlingene kunne bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner, verktøy og utstyr for bøkkerfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne bruke og vedlikeholde tradisjonelle verktøytyper

1b	kjenne verktøyets historie og utvikling, fagnavn, bruksområder og virkemåter

1c	kunne velge egnet verktøy ut fra arbeidets art 

1d	kunne sette opp jern med bruk av slipeskive, bryne og kunne polere verktøyet

1e	kunne bruke og vedlikeholde håndholdte elektriske og trykkluftdrevne maskiner og annet maskinelt utstyr

1f	kunne bruke kroppen riktig i arbeidet med verktøy, maskiner og utstyr og kunne ta hensyn til egen og andres sikkerhet under arbeidet






2.7	Tegninger


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage og bruke arbeidstegninger og -beskrivelser av produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne gjøre rede for hvilke tekniske, estetiske og funksjonelle krav som stilles til det enkelte produkt

1b	kunne utføre frihåndstegning av aktuelle produkter

1c	kunne synliggjøre tanker og idéer gjennom skisser og tegninger

1d	kunne lage arbeidstegninger og skisser med nødvendige plan og snitt av produktene

1e	kunne utføre grunnleggende perspektiv- og projeksjonstegning

1f	kunne lese forskjellige tegningstyper, lage maler og sette opp kapplister

1g	kunne regne ut rominnhold for forskjellige fat, tønner og kar 

1h	kunne beregne riktig dimensjon på jernbånd til forskjellige størrelser og typer fat, tønner og kar ut fra tegninger og beskrivelser



2.8	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens og bøkkerfagets historie og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring, og vite hvilke krav som settes til produktene

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne følge disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kunne bruke hjelpemidler som telefon, telefaks og informasjonsteknologi 





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 lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for bøkkerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Produksjon av tønnestaver, 		bånd og bunner
Kapittel 2.2 
Mål 1, 2 og 3.

35%
Modul 2:	Montering av staver, bånd og 		bunner til ferdige fat
Kapittel 2.3 
Mål 1 og 2.

25%
Modul 3:	Reparasjon og vedlikehold av 		tønner og fat
Kapittel 2.4
Mål 1.

20%
Modul 4:	Overflatebehandling
Kapittel 2.5
Mål 1.

5%
Modul 5:	Vedlikehold og bruk av 			maskiner, verktøy og utstyr
Kapittel 2.6
Mål 1.

5%
Modul 6	Bruk av tegninger
Kapittel 2.7
Mål 1.

5%
Modul 7:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

