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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 modulene for særløp, andre års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler 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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 2. september 1998.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kurvmakeryrket er et av de eldste yrker i verden. Det å produsere kurver og beholdere til husgeråd var en nødvendighet.  Til dette ble det benyttet alle tenkelige materialer ut fra produktbehov og materialtilgjengelighet.
Fra gammelt av ble det produsert kurvartikler som husflid i Norge. Det var stort sett materialer av hassel som ble brukt. Etter hvert ble kurvmakerfaget påvirket av inntrykk fra kontinentet, særlig fra Tyskland, gjennom “vandrende geseller”. Dette var fagutdannede svenner som dro ut på vandring, delvis av utferdstrang og delvis på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen. Gjennom disse lærte de lokale kurvmakerne nye materialer og teknikker å kjenne.

De profesjonelle kurvmakerne var tidlig tilsluttet kurvmakerlaug. De gamle kurvmakerlaugene besto ofte av medlemmer med tysk avstamming. Norges Kurvmakerlaug ble stiftet i 1925 som en bransjeorganisasjon som skulle ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.
I dag er det bare noen få kurvmakere igjen i hele Skandinavia. 

Kurvmakeren må ha god formsans, godt håndlag og interesse for stilhistorie. Foruten å lage kurver og kurvprodukter, framstiller og restaurerer kurvmakere i dag kurvmøbler, manillmøbler, og seter og rygger til andre møbler. Kurvmakere må samarbeide nært med møbeltapetserere og møbelprodusenter.
Faget er viktig for å ivareta restaurering og nyproduksjon av tradisjonsbaserte møbler og andre kurvprodukter. Andre utradisjonelle produkter som lages av kurvmakere er levegger, hagegjerder, kurver av grove materialer til transport, lossing og lasting av skip, samt overdeler i kurvfletting til hestevogner. Kurvmakerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1955.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i kurvmakerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev.
Yrkesbetegnelse:	kurvmaker.
Fagbetegnelse: 	Kurvmakerfaget.

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 1. opplæringsår
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 1. opplæringsår for enkelte fag kan reduseres.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for andre års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget

Lærlingene skal

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

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene og kunne begrunne valgene

	kunne produsere ulike kurvarbeider 

	vite hvilke krav som stilles til produkter og materialer i kurvmakerfaget

	kunne lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser

	kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet og kunne forebygge yrkesskader

	kunne arbeide selvstendig

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

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

	kunne ivareta moralske og etiske verdier som gjelder på arbeidsplassen og i samfunnet

	kunne vise kreativitet i arbeidet og evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha kunnskaper om kurvmakerfagets historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne bidra til videreutvikling av faget


2.2	Arbeidstegning med stillære


Mål 1
Lærlingene skal ha grunnleggende kunnskaper om kurvmakerfagets historie og om aktuelle stilarter og deres opphav. De skal ha kunnskaper om vanlige kurvmakerprodukter og krav som stilles til disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne beskrive kurvmakerfagets historie og utvikling

1b	kunne definere begrepene stil og estetikk

1c	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i antikkens formspråk, middelalderens ornamentikk og stilepoker og for hovedtrekkene i nyere tids stilarter

1d	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i europeisk møbelkunst

1e	kunne gjøre rede for aktuelle kurvmakerprodukter og de tekniske, estetiske og funksjonelle krav som stilles til de enkelte produktene

1f	kunne ta vare på gamle håndverkstradisjoner og gammelt håndarbeid

1g	ha kunnskaper om stil- og møbelhistorie og kunne videreføre historiske tradisjoner i arbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage arbeidstegninger og beskrivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til tegnetekniske regler og prinsipper

2b	kunne synliggjøre tanker og idéer gjennom skisser og tegninger

2c	kunne lage enkle arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser etter egne og andres idéer og skisser av kurver og møbler og av delene de er satt sammen av

2d	kunne lage arbeidstegning i full målestokk av et enkelt produkt 

2e	kjenne til ulike muligheter for tegning med datateknologi


2.3	Produksjon


Mål 1
Lærlingene skal kunne planlegge en arbeidsperiode og kunne ivareta arbeidsmiljøet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge produksjonsrekkefølgen og kunne lage en framdriftsplan

1b	kunne arbeide på en rasjonell måte innen gitte tidsrammer

1c	kunne forebygge belastningsskader ved å benytte ergonomisk riktige arbeidsstillinger

1d	kunne utforme og utføre gode renholds,- ordens,- og vedlikeholdsrutiner


Mål 2
Lærlingen skal kunne utføre en håndverksbasert produksjon på en fagmessig måte

Hovedmoment
Lærlingene skal

2a	kunne framstille og bearbeide kurver og kurvprodukter og kunne foreta kontroll av arbeidet

2b	ha kunnskaper om bruk og funksjon av utstyr og tilleggsutstyr og kunne velge 
	riktig utstyr og tilleggsutstyr ut fra krav til anvendelse og produksjon

2c	kunne utforme kvalitetskrav og gjennomføre arbeidet i henhold til disse

2d	kunne kontrollere arbeidet visuelt


Mål 3
Lærlingene skal kunne framstille kurv- og manillamøbler og andre møbler og kunne kontrollere arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke ulike teknikker for rottingfletting og kunne sette i rottingmatter

3b	kunne framstille sjøgresseter og -rygger i jærfletting og i ulike mønster

3c	kunne varmbøye manillarør

3d	kunne grovbehandle og finbehandle manillarør

3e	kunne sette nøyaktige mål for et produkt

3f	kunne sette ulike deler sammen til et produkt ut fra tegning eller modell


Mål 4
Lærlingene skal kunne restaurere kurv- og manillamøbler og andre møbler og kunne kontrollere arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne restaurere manillamøbler og møbler med sjøgressfletting

4b	kunne videreføre stilarter og andre historiske tradisjoner under restaurering av møbler

4c	kunne utføre visuell kontroll i henhold til stil og modell



2.4	Bedriftslære med etablererkunnskap


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskap om markedsføring og oppretting av egen virksomhet

Hovedmoment
Lærlingene skal

1a	lærlingene skal kjenne lån, stipend  og andre aktuelle støtteordninger for å kun opprette eget verksted

1b	lærlingene skal kjenne relevante prosedyrer for å kunne etablere sin egen virksomhet

1c	kjenne til metoder for innhenting og analyse av markedsdata og kunne anvende data i næringsvirksomhet

1d	ha kunnskap om aktuelle veiledingstjenester, fag -og støtteorganisasjoner innenfor næringsutvikling som det er naturlig og samarbeide med

1e	ha kunnskap om og kunne ta kontakt med markeds -og salgskanaler

1f	kjenne informasjonskilder som brukes ved produktutvikling, produksjon og salg av produkter

1g	kunne formidle muntlig, skriftlig og visuelt produktkunnskap til kunder ved salg av varer og tjenester

1h	kunne anvende relevant fagterminologi og formidle fagstoff skriftlig og muntlig


Mål 2
Lærlingene skal kunne beregne produksjonskostnader og følge gjeldene lover og forskrifter for salg og markedsføring

Hovedmoment
Lærlingene skal

2a	kunne forhåndskalkulere pris på et produkt

2b	kunne svinnberegne og ha kunnskap om aktuelle svinnkilder

2c	kunne vurdere egen bedrift ut fra krav til effektivitet og økonomisk lønnsomhet

2d	kjenne lover og forskrifter for  helse, miljø og sikkerhet og kunne arbeide i samsvar med disse

2e	kunne følge gjeldene lover og forskrifter om produksjon og merking av produkter

2f	ha kunnskap om kjøp, salg og vareflyt og kjenne lover og forskrifter som gjelder for markedsføring, kjøp og salg

2g	kjenne til regler for handelsavtaler og salg til utlandet

2h	ha kunnskap  om bedriftens organisering, oppgaver, utvikling og betydning

2i	kjenne bedriftens tillitsvalgsordning og hvordan den fungerer


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 andre års opplæring i bedrift for kurvmakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Arbeidstegning med stillære
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2

10%
Modul 2:	Produksjon
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3 og 4

80%
Modul 3:	Bedriftslære med etablererkunnskap
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2

10%
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.


