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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 opplæring i bedrift for modellsnekkerfaget.


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, 13. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Å støpe i ulike metaller er en teknikk som kan dateres 5000 år tilbake. I Norge har rike mineral-forekomster bidratt til en omfattende støperivirksomhet. Blant annet har vi hatt støpejerns-produksjon fra 1579, og produksjon av støpejernsovner fra midten av 1600-tallet. I denne produksjonen har modellsnekkeren hatt en viktig rolle, hvor tremodellene dannet grunnlaget for støping av ovnsplatene. Ovnsplater fra denne tiden viser at det allerede da var kunstnerisk begavede modellsnekkere i Norge som hentet sin inspirasjon fra Europa.

Moderne verktøy og metoder for bearbeiding har ført til store endringer i faget de senere årene. Selve prinsippene for bruken av modeller er like vel de samme: Det lages en modell etter gjen-standen som skal støpes. Med modellen lages det et avtrykk i sand, og i dette avtrykket helles metaller, for eksempel støpejern. Skal produktet være hult, må modelsnekkeren produsere kjernekasse som innvendig er lik hulrommet. Ofte må modeller lages i mange deler for å kunne demonteres etter innforming uten å skade sandformen. De minste modellene kan være et par centimeter, og de største opp mot ti meter.

Tidligere var tre det dominerende materialet for modellsnekkeren. Nå blir ulike plastmaterialer stadig mer vanlig som modellmateriale.

Modellsnekkeren må kunne lese tegninger, og lage modeller med stor presisjon. Ofte vil toleransegrensen være under en millimeter. Nesten all bearbeiding skjer med maskiner. Fagarbeideren må derfor kunne bruke fres, dreibenk, bormaskin og andre verktøymaskiner. 
Det er også viktig med gode materialkunnskaper og kunnskap om overflatebehandling for å kunne lage en god modell.

Modellsnekkeren arbeider på modellverksteder, enten i tilknytning til støperier eller som enkelt-stående verksteder. Faget egner seg både for gutter og jenter. Tekniske hjelpemidler har gjort yrket langt mindre fysisk krevende enn tidligere.

Faget ble lagt under lærlingordningen 1. oktober 1953.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i modellsnekkerfaget må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I snekker 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 modell-snekkerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i modellsnekkerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	modellsnekker.
Fagbetegnelse: 	modellsnekkerfaget.

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 modellsnekkerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner 

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt og kunne avpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god sevice overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav  

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1b	kunne holde egen arbeidsplass ryddig og oversiktlig slik at nødvendig sikkerhet oppnås

1c	kunne bruke og kunne lagre overflatebehandlingsvæsker, slippmidler, rengjøringsmidler og andre kjemikalier på en måte som ikke skader personer, omgivelser eller miljø

1d	kjenne til hvilke skader bruk av ulike typer kjemikalier og materialer kan ha på naturen og miljøet

1e	kjenne til ordninger for gjenbruk av materialer og kunne følge rutiner for deponering av avfallsprodukter

1f	kunne følge arbeidsplassens rutiner for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

1g	kunne gi korrekte signaler til kranfører og forklare hvordan de skal kontrollere at redskapen er i orden 

1h	kunne bruke nødvendig personlig verneutstyr og kunne bruke sikkerhetsutstyr på maskinelt verktøy i henhold til gjeldende forskrifter 

1i	kunne utføre arbeidet uten at kroppen belastes unødvendig 

1j	kunne bruke bedriftens register over helsefarlige stoffer (stoffkartoteket) 

2.3	Tegningslesning, planlegging og kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne lese tegninger, beskrivelser, tabeller og annen dokumentasjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese modelltegninger og forstå tegningssymboler og målsetting

1b	kjenne regler og standarder som har betydning for modellens utforming

1c	kunne gjøre rede for normer for ulike slag av modellkrymp

1d	kunne gjøre rede for og kunne bruke slipptabeller for modellens og kjernekassens ulike overflater

1e	kunne gjøre rede for arbeidsmonn og kjerneanviserens størrelse

1f	kunne bruke kataloger og faglitteratur som beskriver aktuelle materialer


Mål 2
Lærlingene skal kunne planlegge arbeidsprosessen fra uttak av arbeidsstykke til ferdig preparert modell

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne vurdere behov for hel eller partet modell og plassering av kjerneutvisere

2b	kunne vurdere modellens og kjernekassens standard


Mål 3
Lærlingene skal kunne kvalitetssikre produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne foreta dimensjonskontroll ved bruk av målebånd, skyvelære og annet aktuellt måleutstyr

3b	kjenne hvilke toleransegrenser som gjelder for faget




2.4	Materialkunnskap


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de ulike modellmaterialenes egenskaper, og kunne utnytte dette i bearbeidingen av modellen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne egenskaper for de vanligste treslagene som brukes i modellsnekkerfaget, og kunne utnytte disse i modellproduksjonen

1b	kjenne trematerialenes egenskaper og funksjon

1c	kjenne oppbygging og egenskaper ved trebaserte produkter som lamelltre, trefiberplater, playwood og delignit

1d	kjenne egenskaper ved plastmaterialer, metaller, gips og voks, og kunne utnytte egenskapene i modellbyggingen

1e	kunne bruke og oppbevare lim, fargestoffer og løsningsmiddeler

1f	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike slipematerialer

1g	kunne sortere og velge ut egnede materialer for modeller

1h	kunne lagre og tørke materialene 

1i	vite hvordan kvist og skader påvirker trevirkets bevegelser under tørking



2.5	Modellbearbeiding


Mål 1
Lærlingene skal kunne merke opp og grovskjære arbeidsstykker for videre bearbeiding til modeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne ta mål fra tegninger og tegne opp modellen for grovtilskjæring

1b	kunne bruke sirkelsag, båndsag og koldsag i tilpasningsarbeidet


Mål 2
Lærlingene skal kunne bearbeide modeller ved bruk av fres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne spenne opp arbeidsstykket i maskinskrustikker og i fresemaskinen

2b	kunne velge riktig skjæreverktøy, utboringsverktøy og kunne bearbeide modellen med fresemaskin.

2c	kunne frese og bore spor og hull, og kunne utføre vinkeldeling i delehode

2d	kunne frese skrå flater på modellene


Mål 3
Lærlingene skal kunne bearbeide modellen i dreiebenk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne velge riktig skjæreverktøy og skjæredata til bearbeiding av modellen i dreiebenken

3b	kunne spenne opp modellen i dreiebenken

3c	kunne innvendig og utvendig slettdreiing og dreiing av koniske flater på modeller


Mål 4
Lærlingene skal kunne bearbeide modeller med radial- og søyleboremaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne bruke ulike oppspenningsmetoder for arbeidsstykket i maskinskrustikke og i V-blokk

4b	kunne spenne fast ulike verktøy i forbindelse med boring i modeller

4c	kunne utføre ulike arbeidsoperasjoner i forskjellige materialer med aktuelt verktøy for boring av flere hull etter gitte krav til senteravstand og hulldimensjoner

4d	kunne bore på runde og skrå flater





Mål 5
Lærlingene skal kunne bearbeide modeller med styrte verktøymaskiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne lage en beskrivelse av produksjonsforløpet etter tegningsunderlag for modellen og rekkefølge av operasjoner under datastyrt bearbeiding

5b	kunne plassere verktøy, lese inn verktøydata og sette arbeidsstykkets nullpunkt

5c	kunne velge oppspenningsmetode i forhold til arbeidsstykke

5d	kunne velge skjæreverktøy og skjæredata ut fra beskrevet modell

5e	kunne programmere og maskinere detaljer i styrte maskiner

5f	kunne tolke programmer for styrte maskiner og eventuelt kunne utføre justeringer

5g	kunne vurdere tiltak ut fra feilmelding på styringen



2.6	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne overflatebehandle modeller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne overflatebehandle ved bruk av ulike arbeidsmetoder

1b	kjenne fordeler og ulemper ved ulike beleggmaterialer avhengig av kjernekassenes og modellenes materiale.

1c	kunne gjøre rede for fargesymbolikken som brukes på kjernekasser og modeller

1d	kunne beskytte seg og omgivelsene for skader ved bruk av overflatevæsker

1e	kunne merke og oppbevare overflatevæsker






2.7	Forming og støping


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om formmaterialer og formmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til de mest benyttede formmaterialer og bindemidler

1b	kunne forme en topartet kasse

1c	kjenne til i hvilke tilfeller det benyttes hel eller delt modell

1d	kjenne til bruk av løse modellkomponenter

1e	kunne beskrive og kunne bruke ulike formmetoder

1f	kunne gjøre rede for hvilke formingsmetoder og maskinutrustinger som kan brukes

1g	kunne håndtere formkasser og verktøy i støperiet

1h	kjenne de mest brukte maskinene som brukes under formingen


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om støpemetallene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for egenskaper stål og jern har ved støping

2b	kunne gjøre rede for de vanligste kopper- og lettmetallegeringer som brukes ved støpearbeider

2c	kunne gjøre rede for støpemetallenes krymping og kunne ta hensyn til dette i arbeidet

2d	kunne gjøre rede for støpemetallenes størkningsforløp, støpestykkets konstruksjon og betydningen av en modellforandring og kunne ta hensyn til dette i arbeidet








2.8	Bedriftslære

Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse 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

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 disse 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 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 etterleve 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, informasjonsteknologi o.l.
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 fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for modellsnekkerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Tegningslesning, plan-			legging og kvalitetssikring
Kapittel 2.3
Mål 1, 2 og 3.

10%*
Modul 2:	Materialkunnskap
Kapittel 2.4
Mål 1.

10%**
Modul 3:	Modellbearbeiding
Kapittel 2.5
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

60%***
Modul 4:	Overflatebehandling
Kapittel 2.6
Mål 1.

10%****
Modul 5:	Forming og støping
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%*****
Modul 6:	Bedriftslære
Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet som egen modul. Dette kapittelet må integreres i alle moduler som en naturlig del av opplæringen.


Teoretiske kunnskaper inngår med:
*	ca. 1/4 av modul 1, (tilsvarer 44 timer).
**	ca. 1/4 av modul 2, (tilsvarer 44 timer).
***	ca. 1/4 av modul 3, (tilsvarer 261 timer).
****	ca. 1/4 av modul 4, (tilsvarer 44 timer).
*****	ca. 1/4 av modul 5, (tilsvarer 22 timer).


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.

