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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 salmakerfaget.


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

I Norge omtales salmakerfaget første gang i Magnus Lagabøtes bylovsordning fra 1276. Gjennom middelalderen var produksjon av hestesadeler salmakerens viktigste oppgave. Etter hvert som det kom sleder, hestekjerrer og annet kjøreutstyr, ble også sadelmakerens oppgaver utvidet. Seletøy, setetrekk og transportutstyr ble en del av faget.

Salmakermestrene stiftet i 1844 Sadelmagerforeningen i Oslo. Senere ble navnet forandret til Sadelmager- og Tapetsermestrenes gruppe, inntil spesialiseringen i møbeltapetserfaget var kommet så langt at de opprettet sitt eget laug. I dag er håndverksbedrifter innen begge fagene organisert i Salmaker- og møbeltapetserlauget Oslo.

Fagene vogn- og bilsalmaker, seletøymaker, reiseeffektmaker og porteføljemaker ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1957. I 1994 ble porteføljemakerfaget slått sammen med reiseeffektmakerfaget til portefølje- og reiseeffektmakerfaget. 

Med Reform 94 er fagene bilsalmakerfaget, seletøymakerfaget og portefølje- og reiseeffekt-makerfaget slått sammen til ett salmakerfag med tre områder:

Bilsalmakeren innreder biler, busser, jernbanevogner, fly og båter, med trekking av tak, vegger og dører. De syr kalesjer, lager solskinnstak, bilpresenninger, varetrekk, legger tepper og matter, syr gardiner og lager draperier i kjøretøy. Stoppings- og betrekningsarbeider av stoler og seter er på mange måter nær beslektet med møbeltapetserfaget. Det forekommer også lærarbeider med håndsøm i likhet med seletøymakerens arbeide. I økende grad omfatter faget også oppbygging, reparasjon og tilpassing av utstyr til funksjonshemmede.

Seletøymakeren lager og reparerer seletøy og sadler til hester, hundeseler, bandolærer, belter og remtøy av alle slag. De viktigste produktene er i dag sadler, seletøy og rekvisita til hestesport.

Portefølje- og reiseeffektmakeren lager og reparerer kofferter og mapper av alle slag. De lager transportutstyr for fotoapparater, instrumenter, kikkerter og geværer og andre futteraler i lær, skinn, duk og plast.

Salmakerne arbeider ofte med reparasjoner av verdifulle gjenstander eller produksjon av spesial-produkter på bestilling. Salmakerne arbeider som regel i mindre håndverksbedrifter som kun arbeider med salmakerarbeider, men det finnes også utøvere i større mekaniske bedrifter (bilsalmakere).

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i salmakerfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I møbeltapetserfag 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 salmaker-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

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

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 allmennefaglige 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 salmakerfaget

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 sine valg

	kunne utnytte ressursene økonomisk

	kunne reparere og lage aktuelle salmakerprodukter av tradisjonelle og nye materialer 

	beherske aktuelle arbeidsmetoder i faget

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne holde arbeidsplassen ryddig

	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 og kunne 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 arbeidet grundig og nøyaktig og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver etter 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 kjenne til den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter og 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	Produkt- og materiallære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne aktuelle salmakerprodukters oppbygning og vite hvilke krav som stilles til kvalitet, design og komfort

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne produkttypene som lages i faget, deres historikk og utvikling

1b	vite hvordan de forskjellige salmakerproduktene er bygd opp

1c	kunne navngi og kjenne funksjonene til de forskjellige deler som inngår i produktene

1d	vite hvilke krav som stilles til produktene med hensyn til funksjon, dimensjonering, styrke, holdbarhet, brannsikkerhet, design og komfort

1e	kunne beskrive de vanligste materialene som benyttes i faget og kjenne deres egenskaper og bruksområder


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge og bruke egnede materialer til forskjellige salmaker-produkter og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge og kunne bruke egnede materialer til ulike produkter ut fra krav til kvalitet, komfort og pris

2b	ha kjennskap til hvordan ulike typer duk og lerret behandles og impregneres
2c	kjenne til hvordan skinn- og tekstilprodukter farges

2d	kunne rengjøre og fjerne flekker på kunstskinn eller på garvede, pigmenterte, fargede og ulakkerte huder

2e	kunne bruke plastmaterialer og skinnimitasjoner

2f	kjenne til ulike typer lim og kunne lime lær, skinn, tekstiler og kunststoffer

2g	kunne vulkanisere plastmaterialer

2h	kunne bruke stifter, spiker, kramper, nagler og maljer

2i	kunne montere beslag

2j	kunne ivareta hensynet til sikkerhet og helse under arbeidet med lim, impregneringsmidler og andre stoffer som kan være helsefarlige

2k	kunne lagre helsefarlige stoffer på en miljømessig forsvarlig måte



2.3	Tegning og oppmerking


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage arbeidstegninger av aktuelle salmakerprodukter og kunne merke opp for tilskjæring på aktuelle materialtyper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese arbeidstegninger av salmakerprodukter og kunne arbeide etter slike tegninger

1b	kunne oppmerke for tilskjæring av tekstiler, stoppmaterialer og hud, og kunne ta hensyn til god utnyttelse av materialene og definerte kvalitetskrav

1c	kunne utvikle og lage maler til trekk, stopningsmaterialer og tilbehør

1d	kunne tegne skisser og arbeidstegninger av aktuelle produkter i snitt og plan

1e	kunne planlegge, utføre forarbeid og lage ferdige produkter etter tegning eller beskrivelse og kunne kontrollere arbeidet i forhold til gitte spesifikasjoner

1f	kunne tegne skisser og arbeidstegninger av ulike aktuelle produkter

1g	kunne planlegge, forarbeide og lage ferdige produkter i lær, skinn, plast og tekstil etter tegning eller beskrivelse og kunne kontrollere arbeidet
2.4	Håndverktøy, maskiner og utstyr


Mål 1 
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om håndverktøyets historie og utvikling

1b	kunne navngi og kjenne bruksområder og virkemåte til håndverktøyet som brukes i salmakerfaget

1c	kunne bruke verktøyet sikkert og kunne foreta nødvendig vedlikehold

1d	kunne følge verne- og sikkerhetsregler som gjelder for bruk av verktøy


Mål 2
Lærlingene skal vite hvordan aktuelle symaskiner og annet maskineri og utstyr er bygget opp og fungerer. De skal kunne bruke og vedlikeholde utstyret 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kjenne oppbygningen av og funksjonen til aktuelle symaskiner og vite hvilke bruksområder maskinene egner seg for

2b	kunne velge riktige nåler, tråder og sømmer og sting til forskjellige typer materialer og arbeider

2c	kunne bruke utstyr som trykkluftpistol, sprøytepistol for lim og skjæreutstyr for tekstiler og skummaterialer

2d	kunne ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet













2.5	Produksjon


2.5.1	Bilsalmakerarbeid

Mål 1
Lærlingene skal kunne snøre, stoppe og trekke seter i personbiler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne snøre, madrassere, stoppe og trekke seter i kjøretøyer

1b	kunne lage bunn i seter av tekstilgjorde eller gummigjorde

1c	kunne montere spiralfjærer og kunne snøre fjærene

1d	kunne montere slitedekke og stoppmateriale av naturfiber eller kunstfiber

1e	kunne trekke setene med stoffer, kunstlær, møbelskinn eller ruskinn


Mål 2
Lærlingen skal kunne lage og montere presenninger eller kalesjer til kjøretøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne skjære til stoff for presenninger eller kalesjer

2b	kunne sy ganger for sprøyler, festestag og avslutninger

2c	kunne montere glidelåser og reimer

2d	kunne montere trykknapper, maljer og andre festeanordninger

2e	kunne montere ruteplast

2f	kunne montere ferdig sydde presenninger eller kalesjer og kunne foreta nødvendige justeringer og sikre at ønsket strekk oppnås








Mål 3
Lærlingene skal kunne trekke førerhus og kunne utføre annet innvendig salmakerarbeid i biler 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne skjære til papplater som underlag for trekking av dører innvendig

3b	kunne trekke dørplatene og montere disse med skjulte fester

3c	kunne montere vridere, døråpner og andre beslag på plass

3d	kunne skjære til spiler for montering av tak

3e	kunne skjære til taktrekket

3f	kunne montere taktrekket på spiler

3g	kunne feste taktrekket

3h	kunne ta mål, skjære til og sy varetrekk til biler

3i	kunne kante teppestykke med utvendig og innvendig hjørne


2.5.2	Seletøymakerarbeid

Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskap om produksjon av sadeler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan sadeler bygges opp på laminerte trebommer

1b	kjenne til stopping av sadeler med shoddy, krøllhår eller tilsvarende

1c	kunne tilpasse sadelen for veddeløpsriding, sprangriding og annet bruk

1d	kunne lage og montere sadelkapper, stigremmer og annet aktuelt utstyr på sadelen

1e	kunne lage ridestangtøy






Mål 2
Lærlingene skal  kunne lage og reparere aktuelt seletøy og kunne framstille annet rekvisita i lær

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a	kunne skjære til forskjellige typer seletøy som travseletøy, arbeidsseletøy og stasseler

2b	kunne hånd- og maskinsy forskjellige typer seletøy

2c	kunne lage dekkel eller høvre

2d	kunne lage seleputer (bosseputer)

2e	kunne lage bakseler

2f	kunne lage grimer og capsun

2g	kunne lage nesebånd

2h	kunne lage martegal, fortøy og annet rekvisita

2i	kjenne til hvordan flettearbeid i lær utføres på pisker, grimeskaft ol.


2.5.3	Portefølje- og reiseeffektmakerarbeid

Mål 1
Lærlingene skal kunne lage vesker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage modeller i papp med utgangspunkt i veskebøyle

1b	kunne bruke modellene ved utstansing

1c	kunne skjære til veskeskinn og lær ut fra modeller og kunne lage rynker og andre typer dekorasjoner i skinnet

1d	kunne skjerfe skinn

1e	kunne stive opp skinnet med papp eller skumstoffer

1f	kunne legge til rette for sømarbeidet

1g	kunne montere håndtak, bærerem og andre beslag på vesker

1h	kunne lage dokumentmapper, lommebøker, futteraler og andre porteføljemakerprodukter 


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage kofferter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne skjære til papp og skinn etter maler for ulike deler på kofferter

2b	kunne lime opp skinn på papp, storstykker, endestykker og gavler

2c	kunne utføre oppklebingsarbeidet og kunne sørge for at papplatenes ender ikke blir synlige

2d	kunne legge til rette for søm langs kantene

2e	kunne montere ulike stykker, kanter og hjørnebeslag

2f	kunne skjære til silkefôr

2g	kunne sysilkefor i fasong og lime foret

2h	kunne skjerfe skinn og trekke håndtak

2i	kunne lage innsatser til kofferter

2j	kjenne til hvordan større vesker, prøvekofferter og andre reiseeffekter lages



2.6	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 eventuelt 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 reklamasjoner 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 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






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 for opplæringen i bedrift for salmakerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Produkt- og materiallære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

10%
Modul 2:	Tegning og oppmerking

Kapittel 2.3
Mål 1.

10%
Modul 3	Håndverktøy, maskiner og 		utstyr
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4	Produksjon
		Bilsalmakerarbeid

		Seletøymakerarbeid

		Portefølje- og 				reiseeffektmakerarbeid
Kapittel 2.5
Kapittel 2.5.1
Mål 1, 2 og 3.
Kapittel 2.5.2
Mål 1 og 2.
Kapittel 2.5.3
Mål 1 og 2.






60%
Modul 5	Bedriftslære

Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%

I modul 4 velges ett av områdene bilsalmakerarbeid (kapittel 2.5.1), seletøymakerarbeid (kapittel 2.5.2) eller portefølje- og reiseeffektmakerarbeid (kapittel 2.5.3) avhengig av bedriftens produksjon.


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.

