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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  tredreierfaget.


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, 25. august 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Tredreierfagets historie er meget lang. Gravfunn viser at den går minst 4000 år tilbake i tiden.
I Norge ble tredreiing først og fremst utøvd på gårdene, der alt redskap til hus og gård ble framstilt vinterstid - boller, fat, tallerkner, kopper og kar, stoler osv.

Tredreierlaug fantes bare i de største byene. Ved århundreskiftet fantes det en god del tredreier-verksteder. Etter hvert tok automatiseringen over og antallet tredreiere sank. I dag er det få ut-øvere som har svennebrev i tredreierfaget. Faget har imidlertid fått fornyet interesse, og mange har nå tredreiing som hobby. 

I dag omfatter tredreierfaget restaurering, produksjon og nyskaping av forskjellige typer dreide produkter. Faget har stor spennvidde - fra kopiering med strenge geometriske grenser til det ny-skapende med fri formgiving og ulike visuelle virkninger. Tredreieren må derfor mestre hele prosessen fra idè til resultat innenfor de ulike uttrykksformene. 

Fordi tredreierne både tar vare på våre kulturverdier og skaper nye verdier, har de en viktig plass i norsk arbeids- og samfunnsliv. Tredreierne arbeider både i egne verksteder, i møbelbedrifter og ved ulike institusjoner som museer o.l.

Faget ble lagt under lov om fagopplæring 01.07.58 som dreierfaget (tredreier).

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

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

1.3	Kompetanse

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

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 2. års opplæring i bedrift for tredreierfaget

Lærlingene skal

	ha gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de kan arbeide og utvikle seg videre i tredreierfaget

	ha gode kunnskaper om tredreierfagets historie og utvikling

	kunne velge materialer etter arbeidets art

	kunne dreie alle typer aktuelle produkter

	kunne vurdere og bruke ulike metoder og prinsipper for å framstille trebaserte produkter med tredreiing

	ha gode kunnskaper om nye metoder, materialer og teknologi som er aktuelle i faget

	ha generelle kunnskaper om stilhistorie med vekt på møbler og arkitektur 

	kunne lage fullstendige arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser etter egne og andres idèer og skisser

	kunne bruke og vedlikeholde aktuelle trebearbeidingsmaskiner, dreiemaskiner, verktøy og utstyr og kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne gjøre rede for ulike krav til produkter og materialer

	kunne overflatebehandle alle typer produkter

	ha kunnskaper om og kunne følge de etiske verdiene som gjelder på arbeidsplassen

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

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne samarbeide og arbeide selvstendig

	kunne vise kreativitet og estetisk sans og kunne delta i nytenking og videreutvikling

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig




2.2	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om materialer og hvilke krav som stilles til materi-alene. De skal kunne velge tresort, sortere ut emner til alle aktuelle produkter, kunne bruke ulike formgivingsteknikker og kunne sette sammen materialer til produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha gode kunnskaper om materialenes anatomi og egenskaper

1b	kunne vurdere og velge egnet tresort og emner til alle typer produkter og kunne forklare valget 

1c	kunne dele opp og bearbeide råmaterialer til emner ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser

1d	kunne bruke ulike metoder og teknikker i formgiving av emner til dreiing

1e	kunne velge limtype til produkter og forklare valget ut fra hensynet til kvalitet, bruks-vennlighet, helse, miljø og sikkerhet

1f	kunne foreta aktuelle limoperasjoner til alle typer arbeider

1g	kunne sette sammen og kombinere materialer til alle aktuelle produkter

1h	vise kreativitet og estetisk sans


Mål 2
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om aktuelle midler og metoder for overflate-behandling, og de skal kunne velge og utføre egnet overflatebehandling av alle typer dreide treprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a 	kunne gjøre rede for egenskaper og bruksområder for aktuelle midler og metoder for overflatebehandling

2b	kunne vurdere og velge egnet overflatebehandling til alle typer produkter og kunne forklare valget

2c	kunne vise hvordan ulike overflater påvirker produktenes form, flate og funksjon

2d	kunne utføre overflatebehandling med aktuelle metoder og midler til ulike produkter som beising, lakkering, strukturbehandling, olje- og voksbehandling, skjellbehandling og polering
2e	vise aktsomhet i arbeidet med overflatebehandling og ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet



2.3	Håndverktøy og maskiner


Mål 1
Lærlingene skal kunne dreie aktuelle produkter med aktuelle dreieståltyper, og kunne betjene og bruke vanlige hånddreiemaskiner og automatdreiebenk selvstendig og sikkert

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne dreie sikkert med alle aktuelle typer dreiestål inkludert krok- og ringstål, flat og rund gulp (skylp) og flatstål

1b	kunne bruke vanlige hånddreiemaskiner og autodreiebenk

1c	kunne dreie alle vanlige runde produkter og deler som søyler, trappedeler, møbeldeler, boller, fat og modeller 

1d	kunne bruke overfres

1e	kunne lage modeller for kopidreiing

1f	kunne slipe alt verktøy som brukes til tredreiing, fresestål og dreiestål

1g	kunne vise riktig bruk av kroppen for å unngå belastningsskader

1h	vise kreativitet og estetisk sans



2.4	Tegning med stillære


Mål 1
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om stilarter, og de skal kunne lage fullstendige arbeidstegninger ut fra egne og andres idèer og skisser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha gode kunnskaper om hovedtrekkende i de forskjellige stilartene

1b	kunne lage frihåndstegning av motiver og ornamenter i ulike stilarter, reproduksjon og egen komposisjon
1c	kunne utarbeide fullstendige arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser til aktuelle arbeider



2.5	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver, funksjon og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie 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 evt. deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette 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 følge disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2e	ha kjennskap til planer og tiltak for bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtordning 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 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 2. års opplæring i bedrift for tredreierfaget

Moduler

Innhold
Prosentvis del av opplæringen
Modul 1:	Materiallære
Kapittel 2.2
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Håndverktøy og maskiner
Kapittel 2.3
Mål 1.

50%
Modul 3:	Tegning med stillære
Kapittel 2.4
Mål 1.
 
20%
Modul 4: 	Bedriftslære
Kapittel 2.5
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.


