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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 orgelbyggerfaget.


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, 4. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det første historisk kjente orglet ble bygget ca. 270 f.Kr. i Egypt. De første orglene kom til Norge i middelalderen, men de første norskbyggede instrumentene kom først på 1700-tallet. 1800-tallet regnes som norsk orgelbyggings glansperiode, og svært mange kirker fikk da sitt første orgel. Mange av disse orglene er idag borte, men de som er igjen er objekter for restaurering og vedlikehold.

Orgelbyggere er håndverkere som bygger, reparerer og vedlikeholder orgler. Orgler benyttes mest i kirker, men også i konsertsaler og på skoler kan man se håndverksmessig framstilte orgler.

Et orgel er et meget komplisert musikkinstrument. De minste orglene har ca. 200 piper, mens de største kan ha mange tusen piper, i størrelse fra en blyant og opp til en telefonmast. Tonen bringes fram ved at luft fra en belg ledes inn i pipen gjennom en ventil.

Å bygge et orgel er et omhyggelig og nøyaktig arbeid som krever omfattende håndverksmessige og mekaniske kunnskaper og ferdigheter.

Orgelbyggeren framstiller enkeltdeler og setter delene sammen til et ferdig orgel. Orglet fram-stilles, monteres midlertidig og prøves i verkstedet. Deretter tas det ned og sendes til bestem-melsesstedet. Her settes det så sammen igjen og intoneres, dvs at pipene gis riktig klang i forhold til rommets akustikk. 

Orgelbyggeren installerer orgler både i gamle og nye bygninger. Under arbeidet med beregning, tegning og konstruksjon er det ofte nødvendig å samarbeide nært med arkitekter eller anti-kvariske myndigheter. Det er viktig at orgelbyggeren har et godt håndlag, anlegg for tegning, god regneferdighet og sans for mekanikk. Det er også en stor fordel å være musikalsk.

Orgelbyggerfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. juli 1991.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i orgelbyggerfaget 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 orgelbygger-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 



1.4	Kompetanse

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

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 opplæring i bedrift for orgelbyggerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr 

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

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

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

	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 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 forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

1b	kjenne til hvilke krav som stilles til arbeidsplattformer og stillaser som brukes ved montering av orgler

1c	ha kjennskap til planer og tiltak for bedriftens interne arbeidsmiljø

1d	kjenne til riktige arbeidsstillinger, og kunne utføre arbeidet uten at kroppen utsettes for unødvendige belastninger eller slitasje

1e	kjenne til ordninger for gjenbruk av materialer og deler

1f	kunne behandle lakk, overflatebehandlingsmidler og andre kjemikalier på en måte som ikke skader helse og det indre og ytre miljø

1g	ha kjennskap til lover, forskrifter og veiledninger for bruk av verktøy og maskiner i orgelbyggerfaget, og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse









2.3	Produksjon av orgeldeler


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage vindlade

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage og bruke skisser, enkle tegninger og arbeidsbeskrivelser av deler til vindlade

1b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage vindlade

1c	kunne velge ut materialer og emner til produksjon av vindlader

1d	kunne framstille sleidevindlade av sarg og ribber med ventiler, sleider og pipestokker


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage belgverk og kanaler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne lage og kunne bruke skisser, enkle tegninger og arbeidsbeskrivelser av deler til belgverk og kanaler

2b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage belgverk og kanaler

2c	kunne velge ut materialer og emner til produksjon av belgverk og kanaler

2d	kunne lage belg med belgplater, vikker, skinnhengsler og hjørneskinn

2e	kunne lage kanaler av tre for framføring av vind fra belg til vindlade


Mål 3
Lærlingene skal kunne lage trepiper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lage og bruke skisser, enkle tegninger og arbeidsbeskrivelser av trepiper

3b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage trepiper

3c	kunne velge ut materialer og emner til produksjon av trepiper

3d	kunne lage trepiper med sidebord, bunn, lokk, kjerne og forslag


Mål 4
Lærlingene skal kunne lage orgelhus

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne lage og kunne bruke skisser, enkle tegninger og arbeidsbeskrivelser av orgelhuset

4b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage orgelhus

4c	kunne velge ut materialer og emner til produksjon av orgelhus

4d	kunne lage rammer, bærende konstruksjoner og dører og kunne bygge dette sammen til orgelhus

4e	kunne sinke hjørner og sammenføyninger på orgelhuset


Mål 5
Lærlingene skal kunne delta i produksjon av spillemekanikk og registermekanikk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne forstå tegninger og arbeidsbeskrivelser av spillemekanikk og registermekanikk, og kunne lage skisser av mekanikken

5b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage spillemekanikk og orgelmekanikk

5c	kunne velge ut materialer og emner til produksjon av spillemekanikk og registermekanikk

5d	kunne delta i produksjon av spillemekanikk og registermekanikk, og kunne sveise og lodde med de metoder som bedriften benytter


Mål 6
Lærlingene skal kunne delta i produksjon av metallpiper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne bruke beskrivelser, kapplister og tabeller av metallpiper
6b	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr som brukes til å lage metallpiper

6c	ha kjennskap til forskjellige legeringers egenskaper under metallpipeproduksjonen

6d	kunne lodde lang- og rundskjøt på metallpiper



2.4	Montering av orgler


Mål 1
Lærlingene skal kunne delta i verkstedmontering og ferdigmontering av orgler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage enkle tegninger og skisser som viser orglets oppbygging

1b	kunne bruke arbeidstegninger under orgelmonteringen

1c	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt håndverktøy og maskinelt utstyr til monteringsarbeide

1d	kunne delta i sammenmontering av orgel midlertidig på verksted og kunne delta i permanent montering hos oppdragsgiver


Mål 2
Lærlingene skal kunne overflatebehandle orglet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne overflatebehandle deler og produkter etter de metodene som benyttes i verkstedet

2b	kunne gjøre rede for egenskaper og bruksområder for aktuelle beskyttelsesmidler og overflatebehandlingsmidler for tre og kunne velge egnet beskyttelsesmiddel og overflate-behandlingsmiddel








Mål 3
Lærlingene skal kunne delta i intonasjon og stemming av orgler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne bruke og vedlikeholde aktuelt verktøy som brukes under intonasjon og stemming

3b	kunne delta i intonering av orgler

3c	kjenne til hvilke faktorer som påvirker orgelpipas klang

3d	kunne temperere og stemme et register



2.5	Restaurering og vedlikehold av orgler


Mål 1
Lærlingene skal kunne restaurere og vedlikeholde orgler i samsvar med krav satt av antikvariske myndigheter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kjennskap til orgelbyggerfagets historie og utvikling

1b	kjenne orglets klanglige og arkitektoniske stilhistorie

1c	kjenne hvilke krav som stilles av riksantikvar og andre myndigheter ved restaurering og vedlikehold av gamle orgler

1d	kunne gjøre rede for restaureringsprinsipper for orgler og kunne følge disse i arbeidet

1e	kunne vedlikeholde orgler












2.6	Bedriftslære


Mål 1
Læringene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kjenne bedriftens historie og utvikling

1b	kjenne til fagets og bransjens betydning i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

1c	kunne beregne kostnadene for delprodukter ut fra materiallister, råvarer og tidsbruk fra produksjonsstart til ferdig produkt

1d	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav

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

1f	kjenne til hvordan beslutninger tas i bedriften


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

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kjenne arbeidsområdet sitt og plasseringen i bedriften

2b	kjenne nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

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

2d	kjenne bedriftens system for opplæring av arbeidstakere

2e	kjenne møterutiner på arbeidsplassen

2f	kjenne bedriftens tillitsvalgsordning og tillitsvalgtes funksjon




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 orgelbyggerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Produksjon av orgeldeler
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3 og 4.

60%1
Modul 2:	Montering av orgler
Kapittel 2.4
Mål 1, 2 og 3.

15%1
Modul 3:	Restaurering og vedlikehold 		av orgler
Kapittel 2.5
Mål 1.

20%1
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


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


Teoretiske kunnskaper inngår med:

1	ca. 1/9 av modulene 1, 2 og 3 (tilsvarer ca. 200 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.

