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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 trelastfaget.


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, 21. mai 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Produksjon av trelast har røtter tilbake til vikingtiden. Det er en nær sammenheng mellom utviklingen av Norge som handelsnasjon og utviklingen i trelastindustrien og trelasthandelen. Produksjon og eksport av trelast har spilt en sentral rolle for norsk skipsfart og for utviklingen i flere av byene i Sør-Norge. De fleste industribedriftene ligger i skogdistriktene i Sør- og Midt-Norge, og trelastbrukene er ofte hjørnesteinsbedrifter.

Trelastfagene fagoperatør skur- og høvellastproduksjon, fagoperatør tørking og energiproduk-sjon og fagoperatør verktøyhold ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.04.85.
Med Reform 94 er fagene slått sammen til ett trelastfag med områdene: 
	skurlastproduksjon
	høvellastproduksjon
	verktøyhold
	tørking og energiproduksjon.

Trelastindustrien er første ledd i foredlingskjeden av tømmerets vandring fra skogen og fram til ferdige produkter som hus, innredninger, møbler og andre bruksgjenstander.På et moderne tre-lastbruk blir tømmeret målt, sortert og barket, og i noen tilfeller blir det også kappet. Skur av tømmer skjæres til planker og bord som tørkes og sorteres. Dette kalles skurlastproduksjon.

Det meste av skurlasten blir høvlet til justert skurlast eller kløvet og høvlet til høvellast. I en del tilfeller blir produktene foredlet videre på trelastbrukene, med trykkimpregnering, beising, fingerskjøting, kapping av bjelker og stendere og produksjon av komponenter som takstoler og veggelementer. Til slutt blir produktene transportert til lager eller direkte til byggeplassene.

En viktig del av arbeidet på et trelastbruk er vedlikehold av sagblader, høvlstål, fliskuttere og annet skjærende verktøy.

Tørking av trelast krever store mengder energi. Samtidig produserer trelastindustrien store mengder sekundærvirke som bark, sagflis, kutterspon og andre produkter. Disse produktene brukes ofte som brensel i forbrenningsovner knyttet til trelasttørkene.

Trelastbedriftene ligger på et høyt teknologisk nivå. Bransjen har i de senere årene satset sterkt på forskning og produktutvikling. Dette har resultert i nye arbeidsmetoder og nye industrifram-stilte komponenter og elementer til bygg som takstoler, limtre og fingerskjøting.

Fagoperatører i trelastindustrien har sin arbeidsplass på sagbruk og høvlerier. Bedriftenes størr-else varierer fra små bygdesager med 2-3 ansatte til store industribedrifter med flere hundre ansatte. Nesten alt arbeid foregår idag innendørs, og det er satset store ressurser på å skape en sikker og trivelig arbeidsplass for fagoperatørene. Tekniske hjelpemidler har erstattet mye av det tunge manuelle arbeidet. Samtidig setter bruk av nytt utstyr nye krav til fagoperatørene.


1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i trelastfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I trelastfag 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 trelastfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år.

1.4	Kompetanse

Fagbrev 
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i trelastfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse:	fagoperatør i trelastfag.
Fagbetegnelse: 	trelastfaget.

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 på neste side 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 trelastfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og utføre enkelt vedlikehold av maskiner i trelastindustrien

	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 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 kjenne 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 bransjens 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 i samsvar med krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven og de forskrifter som gjelder for trelastfaget og kunne utføre arbeidet i samsvar med disse

1b	kunne bruke personlig verneutstyr og riktige arbeidsstillinger

1c	kunne bruke nødvendig sikkerhetsutstyr på maskinelt verktøy

1d	kunne holde arbeidsplassen ryddig og oversiktlig og kunne forebygge skader på det ytre miljøet

1e	kunne utføre arbeidet på en måte som forebygger ulykker og skader på det indre miljøet

1f	kunne følge rutinene for internkontroll

1g	kunne delta aktivt i vernerunder og kunne rapportere mangler til hovedverneombud og ledelse

1h	kunne velge riktig løfteredskap og kunne vise riktig bruk ved stropping og anhuking

1i	kunne gi riktige signaler til kranfører og kunne forklare hvordan løfteredskapen skal kontrolleres

1j	kunne forebygge brannfare og kunne bruke bedriftens brannslokkingsutstyr

1k	kunne bruke bedriftens register over helsefarlige stoffer

2.3	Skurlastproduksjon


2.3.1	Bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner og utstyr for skurlastproduksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde barkemaskiner, rotreduserere og andre aktuelle maskiner i tømmerinntaket

1b	kunne betjene og kunne skifte sagblader på aktuelle maskiner i sagbruket

1c	kunne skifte kniver og huggerstål og kunne utføre annet vedlikehold på flishuggere

1d	kunne skifte (poste) og innstille verktøy i aktuelle maskiner i sagbruket

1e	kunne foreta daglig renhold, vedlikehold og teknisk kontroll av maskinene

1f	kunne delta i arbeid med utskifting av deler på produksjonsutstyret

1g	kunne delta i oppretting av maskiner og utstyr

1h	kunne delta i arbeid med vedlikehold av verktøy


2.3.2	Lagring og oppdeling av tømmer til skurlast

Mål 1
Lærlingene skal kunne lagre tømmer og kunne produsere alle typer skurlast etter produktspesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne behandle tømmer på en måte som hindrer skade under lagring

1b	kunne bruke maskiner og utstyr for behandling og oppdeling av tømmer på en måte som gir økonomisk utbytte og høy kvalitet på trelastproduktene

1c	kunne vurdere tømmerkvaliteter i forhold til kvalitetskrav, ressursutnytting, økonomi og miljø

1d	kunne produsere skurlast etter produksjonsprogrammer i samsvar med kontrollprosedyrer og gitte toleransegrenser

1e	kunne plassere tømmeret korrekt i produksjonsutstyret (tillegging av stokk)

1f	kunne tilrettelegge produksjonen på en måte som gir maksimal utnyttelse av tømmeret

1g	kunne betjene huggeanlegget for sekundærvirke

1h	kunne betjene flisavsug og anlegg for håndtering av råflis

1i	kunne beregne teknisk og økonomisk skurutbytte


2.3.3	Sortering av rå og tørr skurlast

Mål 1
Lærlingene skal kunne sortere og pakke skurlast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere overflatekvalitet og tverrsnittdimensjoner

1b	kunne strølegge skurlasten i samsvar med krav for videre behandling i tørkeanlegget

1c	kunne sortere rå og tørr skurlast etter dimensjoner og kvaliteter 

1d	kunne bruke elektroniske måleinstrumenter og mekaniske hjelpemidler i sorteringsarbeidet

1e	ha kunnkaper om sorteringsregler 

1f	kunne klosslegge og pakke skurlast

1g	kunne merke, emballere og registrere pakker med skurlast














2.4	Høvellastproduksjon


2.4.1	Bruk og vedlikehold av maskiner for høvellastproduksjon

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner, verktøy og utstyr som benyttes i høvellastpoduksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne foreta daglig renhold, vedlikehold og teknisk kontroll av kløvsager, høvler og annet aktuelt produksjonsutstyr

1b	kunne skifte (poste) verktøy i tørrkløyver og stål i høvler, kuttere og freser

1c	kunne delta i arbeid med vedlikehold av verktøy 

1d	kunne betjene og innstille høvelmaskiner og endefreser

1e	kjenne saganleggets oppbygning  


2.4.2	Oppdeling av skurlast

Mål 1
Lærlingene skal kunne dele opp alle typer skurlast for høvellastproduksjon 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne hvilke krav høvleriet setter til kvaliteter og dimensjoner på produkter fra saganlegget

1b	kunne beregne riktig dimensjon for oppdeling av skurlasten ut fra kvalitetskrav til høvellastproduktene

1c	kunne dele opp skurlasten ved bruk av kløvsager og hjelpeutstyr 

1d	kunne beregne teknisk og økonomisk utbytte ved oppdeling av skurlast til forskjellige høvellasttyper og høvellastkvaliteter






2.4.3	Høvling

Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere høvellastprodukter etter produktspesifikasjoner 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere om skurlasten er tilstrekkelig tørket og egnet for høvling

1b	kunne behandle råstoffet og legge det riktig inn i høvelmaskinen

1c	kunne stille inn høvelmaskinene for produksjon av høvellast i samsvar med oppgitte dimensjoner og kvaliteter og andre produktspesifikasjoner

1d	kunne endefrese høvellastprodukter

1e	kunne betjene flisanlegget for tørrflis

1f	kunne utnytte høvelmaskinens produksjonskapasitet


2.4.4	Sortering, emballering og kvalitetssikring av høvellasten

Mål 1
Lærlingene skal kunne sortere og emballere høvellast og kunne kvalitetssikre produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere overflatekvalitet, tørrhet og tverrsnittdimensjoner

1b	kunne vurdere stålkvalitet, justere høvelhastighet og kunne iverksette nødvendige tiltak dersom toleransegrensene overskrides

1c	kunne betjene sorteringsanlegget for høvellast

1d	kunne kappe høvellast etter gjeldende regler 

1e	kunne betjene huggeanlegget for sekundærvirke

1f	kunne sortere justert skurlast og høvellast etter gjeldende regler

1g	kunne pakke og emballere høvellast

1h	kunne betjene merkeutstyret og kunne kvalitetsmerke og lengdemerke produktene



2.5	Tørking og energiproduksjon


2.5.1	Bruk og vedlikehold av tørkeanlegg og energianlegg

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde aktuelle maskiner og utstyr som benyttes i tørkeprosessen og energiproduksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne kontrollere og rengjøre viftene i tørkeanlegget

1b	kunne rengjøre og teste følere og sensorer for tørr- og våttemperatur

1c	kunne lese av måleinstrumentene i tørka

1d	kunne kontrollere anleggets tekniske funksjon før oppstart

1e	kunne kunne vedlikeholde porter og flaps, kunne hindre falsk luft og kunne sikre riktige luftstrømninger i tørka

1f	kunne foreta daglig og rutinemessig vedlikehold og renhold av tørkeanlegget og fyringsanlegget

1g	kunne gjøre rede for tekniske oppbygningen av instrumenter og styringssystemer for tørkeanlegg

1h	kunne bruke, feilsøke på, stille inn og regulere fyringsanlegget

1i	kjenne oppbygningen av og virkemåten til fyrkjeler, varmevekslere, maskiner og utstyr som benyttes ved produksjon av energi i trelastbedrifter

1j	kjenne sag- og høvlerianleggets oppbygning, og grunnprinsipper som gjelder for behandling av tømmer og trelast


2.5.2	Tørking av trelast

Mål 1
Lærlingene skal kunne betjene tørkeanlegget og kunne styre og kontrollere tørkeprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne laste inn trelast i tørka

1b	kunne ta tørkeprøver og kunne kontrollere fuktighet ved hjelp av elektronisk måleutstyr og etter tørke- og veiemetoden

1c	kunne beregne fuktigheten i trelasten ved oppstart, underveis og ved avslutning av tørkeprosessen

1d	kunne feilsøke på, måle, kontrollere teknisk utstyr og kunne justere luftstrømningene

1e	kunne hindre skader på trelasten under tørkeprosessen

1f	kjenne sammenhengen mellom tørking av trelast og bedriftens økonomi


2.5.3	Kvalitetssikring av tørkeprosessen

Mål 1
Lærlingene skal kunne organisere tørkeprosessen og kunne vurdere det økonomiske resultatet av tørkeprosessen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge tørkeprogram og tørkeskjema etter treslag, tverrsnittdimensjon, fuktighetsinnhold og krav til sluttfuktighet

1b	kunne justere tørkeprosessen ved feil og avvik i tørkeprogrammet

1c	kunne foreta en økonomisk vurdering av tørkeresultatet

1d	ha kjennskap til sorteringsreglementet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne prinsipper, betingelser og kvalitetskrav som gjelder for tørking av trelast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hvilke faktorer som påvirker tørkeresultatet for de ulike treslagene

2b	vite hvordan trevirket reagerer ved tørking

2c	kjenne hvilke krav til tørrhet som settes til forskjellige trelastprodukter





2.5.4	Energiproduksjon og energiøkonomisering

Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde fyringsanlegg for sekundærvirke fra trelastproduksjonen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke maskiner og utstyr for transport og bearbeiding av bark, sagflis, kutterspon og støv fra trelastproduksjon

1b	kunne følge rutiner og sikkerhetsforskrifter for fyringsanlegg som bruker både fast og flytende brensel

1c	kunne ta vannprøver av kjelevannet

1d	kunne unngå korrosjon og frostskader ved å tilsette kjemikalier i kjelevannet

1e	kunne ta prøver av brensel og kunne dosere brenselstypene i riktig blandingsforhold til forbrenningsprosessen

1f	kunne sikre best effekt på fyringsannlegget ved å kontrollere røkgass og justere forbrenningen

1g	kunne hindre skadelige avgasser og utslipp og sikre effektiv energibruk ved å velge riktig brensel og ved å kontrollere og justere fyringsanlegget


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper forbrenning av fast og flytende brensel og om bedriftens egen energiproduksjon og energiforbruk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til forbrenningsprosessen av fast og flytende brensel i ulike typer fyrkjeler 

2b	kjenne bedriftens energikostnader

2c	kunne delta ved innsamling av data, organisering, gjennomføring og oppfølging av planer for energiøkonomisering i bedriften

2d	kunne gjøre rede for bedriftens totale energiforbruk av strøm, olje og sekundærprodukter fra trelastproduksjonen

2e	vite hvilke sikkerhets- og sertifiseringsbestemmelser som gjelder for fyringsanlegg


2.6	Verktøyhold


2.6.1	Behandling av sagblader

Mål 1
Lærlingene skal kunne sette i stand, kontrollere og vedlikeholde sagblader

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan sagbladets tilstand påvirker sagresultatet og kunne velge riktige sagblader

1b	kunne rette, strekke og slipe sagblader

1c	kunne stuke, egalisere og vigge sagblader

1d	ha kjennskap til sveising og sliping av sagblader med hardmetalltenner og stellit

1e	kunne sveise sprekker i båndsagblader

1f	kunne skjøte båndsagblader

1g	kunne lodde og sveise hardmetall og stellit

1h	kjenne til miljøfarene ved bruk av tilsatsmaterialer ved lodding, sveising og sliping

1i	kunne poste og kontrollere sagblader i sagmaskiner

1j	ha kjennskap til tørr- og våtsliping

1k	kunne vedlikeholde og rengjøre maskiner og utstyr for behandling av sagblader


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om sagblader og annet verktøy som brukes i saganlegget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hvordan forskjellige typer sagblader er bygget opp og dimensjonert, hvilken stålkvalitet som er benyttet og hvilket materiale eggen er laget av

2b	kjenne til hvilke belastning sagblader og verktøy utsettes for under drift

2c	kunne gjøre rede for egenskapene til og bruksområdene for ståltyper som brukes i sagblader

2d	kunne gjøre rede for varmebehandling av stål og hvilken virkning dette har for sagbladene

2e	kjenne ulike metoder for fastspenning av sagblader

2f	kjenne saganleggets oppbygning, og hvordan tømmer og trelast behandles i anlegget


2.6.2	Behandling av freser og stål

Mål 1
Lærlingene skal kunne sette i stand, kontrollere og vedlikeholde freser, stål og rundkuttere

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne konstruere, slipe og vedlikeholde stål for profilrundkuttere

1b	kunne slipe og vedlikeholde kniver og stål for plan- og rotreduserere og for flishuggere

1c	kunne slipe og vedlikeholde verktøy i barkemaskiner

1d	kunne spenne fast freser og kuttere hydraulisk 

1e	kunne måle og beregne skjære- og matehastigheter 

1f	kunne rengjøre og vedlikeholde maskiner og utstyr som brukes til sliping og behandling av freser, stål og rundkuttere


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om verktøytyper som brukes ved produksjon av skur- og høvellast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for egenskapene til og bruksområdene for forskjellige ståltyper som brukes i skjærende verktøy

2b	kunne gjøre rede for varmebehandling av stål og hvilken virkning dette har for skjærende verktøy

2c	kunne gjøre rede for oppbygningen av ulike typer fresere, kuttere og stål

2d	kjenne metoder for fastspenning av freser

2e	kjenne de ulike verktøyenes funksjon i produksjonsprosessen på sagbruket

2.7	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 dette 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 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	ha kjennskap til hovedavtalen og overenskomsten for faget
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 opplæringen i bedrift for trelastfaget


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.

1.1	Moduler for området skurlastproduksjon

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bruk og vedlikehold av maskiner
Kapittel 2.3.1
Mål 1

20%
Modul 2:	Behandling av tømmer og oppdeling 		av tømmer til skurlast
Kapittel 2.3.2
Mål 1.

40%
Modul 3:	Sortering av skurlast
Kapittel 2.3.3
Mål 1.

35%
Modul 4:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


1.2	Moduler for området høvellastproduksjon

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bruk og vedlikehold av maskiner 		for høvellastproduksjon
Kapittel 2.4.1
Mål 1 og 2.

20%
Modul 2:	Oppdeling av skurlast
Kapittel 2.4.2
Mål 1.

15%
Modul 3:	Høvling
Kapittel 2.4.3
Mål 1.

30%
Modul 4:	Sortering, emballering og 		kvalitetssikring av høvellast
Kapittel 2.4.4
Mål 1.

30%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%








1.3	Moduler for området tørking og energiproduksjon

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bruk og vedlikehold av 		tørkeanlegg og energianlegg
Kapittel 2.5.1
Mål 1.

20%
Modul 2:	Tørking av trelast
Kapittel 2.5.2
Mål 1.

40%
Modul 3:	Kvalitetssikring av tørkeprosessen
Kapittel 2.5.3
Mål 1 og 2.

10%*
Modul 4:	Energiproduksjon og 		energiøkonomisering
Kapittel 2.5.4
Mål 1 og 2.

25%*
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%

Teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 1/4 av modulene 3 og 4.


1.4	Moduler for området verktøyhold

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Behandling av sagblader
Kapittel 2.6.1
Mål 1 og 2.

55%*
Modul 2:	Behandling av freser og stål
Kapittel 2.6.2
Mål 1 og 2.

40%*
Modul 3:	Bedriftslære
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%

Teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 1/10 av modulene 1 og 2.



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.

