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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 II (VKII) pianostemming og pianoteknikk.


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.

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 de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 9. april 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Pianoet spiller en viktig rolle i musikklivet her i landet, som i resten av verden. De første piano-ene ble importert til Norge i andre halvdel av 1700-tallet. Kort tid etter kom de første norsk-bygde pianoene på markedet. Selv om de fleste instrumentene ble importert, har det blitt produsert pianoer over det meste av landet. Det siste norske pianoet ble bygget i 1981.

Pianofabrikant Hals var en av initiativtakerne bak stiftelsen av Norges Håndverkerforening. Håndverkere fra Brødrene Hals Pianofabrikk dannet grunnstammen i Norges Pianostemmerfor-ening da den ble stiftet i 1923. Foreningen heter i dag Norges Pianostemmer- og Teknikerforening.

Tidligere ble instrumentene vedlikeholdt av omreisende musikere. Etter hvert som kravene om bedre faglig standard økte, ble musikerne erstattet av spesialiserte håndverkere. Tradisjonelt foregikk opplæringen av pianostemmere i fabrikker og på små verksteder, men etter hvert klarte ikke disse å dekke behovet. I 1940 ble det derfor opprettet en linje for pianostemmere ved Huseby offentlige skole for blinde, og midt på 70-tallet startet en vanlig yrkesfaglig linje for pianostemmere og pianoteknikere på Rud videregående skole i Bærum. 

Pianostemming og pianoteknikk krever forskjellige typer fagkunnskaper. Opplæringen er ikke lenger basert på å bygge pianoer, men på reparasjon, regulering og stemming av pianoer og flygler. Yrket krever fingerferdighet, tålmodighet, nøyaktighet og teknisk sans. I tillegg må en pianostemmer og -tekniker være musikalsk, ha god hørsel og kunne lese engelsk og tysk faglitteratur.

De fleste pianostemmere er selvstedige håndverkere som reiser rundt til eiere av pianoer og flygler og utøver yrket, men noen få er også heltidsansatt i større verksteder.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II pianostemming og pianoteknikk må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I pianostemming og pianoteknikk i studieretningen eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II pianostemming og pianoteknikk er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II pianostemming og pianoteknikk 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

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som pianostemmer og -tekniker får man etter 3 års 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, 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 studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne stemme og intonere pianoer og flygler

	kunne foreta fagmessig regulering av piano- og flygelmekanikk

	kunne bruke engelsk og tysk faglitteratur

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

	kunne arbeide selvstendig og målrettet, men også kunne samarbeide og delta i nytenking og videreutvikling

	vise en adferd som fremmer likeverd og likestilling

	kjenne de lover, forskrifter og regler som gjelder for faget og for arbeidslivet

	ha positive holdninger til og kunnskaper om de etiske verdier som gjelder for yrket og i samfunnet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utvikling

	kjenne fagets plass i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne økonomiske forutsetninger for utøvelsen av yrket

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan utvikle seg videre som pianostemmere og -teknikere












2.2	Pianostemming


Mål 1
Elevene skal kunne stemme alle typer pianoer og flygler

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne beregne avstanden mellom toner ved å legge en korrekt likesvevende temperatur på pianoer og flygler

1b	kunne bruke nødvendige hjelpemidler og kunne stemme instrumentet innen en akseptabel tidsramme

1c	kunne analysere stemmingen

1d	kunne korrigere unøyaktigheter

1e	kunne bruke engelske og tyske artikler og veiledninger om stemming


Mål 2
Elevene skal kunne utføre grunnleggende intonering av pianoer og flygler

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne teoriene bak intonering og behandling av hammerhoder

2b	kunne vurdere om et instrument har behov for intonering og kunne utføre grunnleggende intonering av instrumentet

2c	kunne velge og kunne bruke nåler, holdere, støtter, varmejern og annet egnet verktøy for intonering

2d	kjenne til bruk av impregneringsvæsker i intoneringsarbeidet

2e	kunne bruke engelske og tyske artikler og veiledninger om intonering


Mål 3
Elevene skal kunne prøve ut instrumentets funksjoner ved pianospill

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne oppøve gehør og spilleferdigheter for utprøving av instrumentet

3b	kunne prøve ut stemmingen og mekaniske funksjoner ved bruk av instrumentet

3c	kjenne til hvilke krav ulike brukere setter til instrumentet



2.3	Pianoregulering


Mål 1
Elevene skal kunne justere alle deler i pianomekanikken

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge, bruke og lage egnet verktøy til de enkelte reguleringspunktene på pianoet

1b	kunne innjustere mekanikken i pianoer

1c	kunne stille inn utløserlist, spillerstopplist og demperlist

1d	kunne foreta en malgivende prøveinnstilling av enkelttoner i bassparti, midtparti og diskantparti

1e	kunne justere hammere, dempere og demperløft

1f	kunne justere alle pedalfunksjoner

1g	kunne justere fangere, spilledybde og stroppebåndstråder

1h	kunne justere fjærer og piloter

1i	kunne bruke engelske og tyske artikler og veiledninger om regulering av pianomekanikk



2.4	Flygelregulering


Mål 1
Elevene skal kunne justere alle deler i flygelmekanikken

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge, bruke og lage egnet verktøy til de enkelte reguleringspunktene på flygelet

1b	kunne innjustere mekanikken i flygeler
1c	kunne foreta en malgivende prøveinnstilling av enkelttoner i bassparti, midtparti og diskantparti

1d	kunne justere mekanikkbjelken, hammerene og kunne stille inn underdelsledd

1e	kunne justere spillere, repetisjonsarm og utløsning

1f	kunne justere ettertrykk og spilledybde

1g	kunne justere fangere, klaviaturstopplist og dempere

1h	kunne justere pedalfunksjoner, dempere og sostenuto

1i	kunne bruke engelske og tyske artikler og veiledninger om regulering av flygelmekanikk



2.5	Bedriftslære


Mål 1
Elevene skal kjenne bransjens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til pianomekanikkens og flygelmekanikkens historie og utvikling

1b	ha kjennskap til fagets funksjon i samfunnet og bransjens deltakelse nasjonalt og internasjonalt

1c	kjenne og forstå ulike kundegruppers behov og kunne behandle kunder på en respektfull og profesjonell måte

1d	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner fra kundene skal behandles


Mål 2
Elevene skal være kjent med hvilke lover og regler som gjelder for faget

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kjenne arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet i arbeidet

2b	være kjent med hvilke regler som gjelder for enkeltmannsforetak og håndverkere

2c	kjenne hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere har


Mål 3
Elevene skal kunne føre regnskap ved hjelp av aktuelle hjelpemidler

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne finne fram i aktuelle lover og regelverk for regnskapsførsel

3b	kunne føre eget regnskap

3c	kunne fastsette priser på deler og på eget arbeid

3d	kunne bruke dataverktøy og andre aktuelle hjelpemidler i regnskapsførselen





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 elevenes 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.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II pianostemming og 
	pianoteknikk

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Pianostemming
412
11
Pianoregulering
336
9
Flygelregulering
336
9
Bedriftslære
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1.2	Moduler i videregående kurs II pianostemming og pianoteknikk

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Pianostemming
Modul 1: Mål 1, 2 og 3.
412
11
Pianoregulering
Modul 2: Mål 1.
672
18
Flygelregulering
Modul 3: Mål 1.
336
9
Bedriftslære
Modul 4: Mål 1, 2 og 3.
75
2


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 II pianostemming og pianoteknikk



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
4.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
5.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
6. 	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs II pianostemming og teknikk:

Studieretningsfag: 	Alle elever skal opp til eksamen i studieretningsfagene: pianostemming, pianoregulering og flygelregulering.
	I tillegg kan elevene trekkes ut til eksamen i bedriftslære.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Eksamensform: 	I faget flygelregulering: skriftlig.
		I fagene pianostemming og pianoregulering: tverrfaglig praktisk og muntlig.
		I faget bedriftslære: muntlig.



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

