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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 treskjærerfaget.


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

Treskjæreren arbeider med ornamenter, bilder, figurer og skulpturer, enten som selvstendige tre-skjærerarbeider eller som deler av et større arbeid. Treskjærerfaget er nært knyttet til snekker-faget. Sammen former treskjæreren og snekkeren dekorative helheter på prydgjenstander, møbler og bygninger. Uttrykksformene varierer fra sted til sted, og de har endret seg gjennom tidene.

Treskjærerfaget har stor spennvidde og omfatter alt fra kopiering med strenge geometriske grenser til nyskapende fri formgiving med ulike visuelle virkninger. Treskjæreren må kunne mestre prosessen fra idé til resultat innen de ulike uttrykksformene. I dag omfatter treskjærer-faget restaurering, produksjon og nyskaping.

Treskjærerne har en naturlig plass i norsk arbeids- og samfunnsliv. De tar vare på store kultur-elle verdier, viderefører et gammelt håndverk og skaper nye verdier basert på gamle tradisjoner.

De fleste utøverne arbeider selvstendig i egne verksteder, men enkelte er også ansatt i møbel-bedrifter, skoler og museer.

Treskjærerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.04.1958.

1.2	Inntakskrav

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

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i treskjærerfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	treskjærer.
Fagbetegnelse: 	treskærerfaget.

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 opplæringen i bedrift for treskjærerfaget

Lærlingene skal

	kunne bruke, vedlikeholde og ta ansvar for aktuelle trearbeidsmaskiner, verktøy, treskjærerjern og utstyr

	ha kunnskaper om aktuelle metoder og materialer og ny teknologi som brukes i arbeidet med faget

	kunne velge riktige materialer etter arbeidets art og kunne utnytte materialene økonomisk

	kunne utføre ulike typer tradisjonell trekjæring og overflatebehandling

	ha innsikt i variasjonene i de ulike produktområdene og stilepokene

	kunne planlegge, gejnnomføre og kontrollere eget arbeid i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne vise skapende og kreative evner ved utførelse av arbeidet og kunne delta i nytenking og videreutvikling

	ha kunnskaper om og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet

	kunne arbeide selvstendig, og kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi og andre hjelpemidler i arbeidet med faget

	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne følge gjeldende lover og forskrifter under arbeidet

	kunne utføre arbeidet i samsvar med de etiske normer som gjelder for faget

	kunne ta ansvar for egen læring

	ha gode kunnskaper om treskjærerfagets historie og kunne videreføre treskjærerfagets tradisjoner

	kjenne til hvordan internasjonale forhold påvirker faget og bransjen

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



2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

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

1b	kunne ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet ved å holde egen arbeidsplass ryddig og oversiktlig

1c	kunne utøve arbeidet uten risiko for ulykker og skader

1d	kjenne til hvilke skader bruk av ulike typer syntetiske materialer, trebeskyttelsesmidler, overflatebehandlingsmidler og andre typer kjemikalier kan ha på helse, natur og miljø og kunne forebygge slike skader

1e	kjenne til ordninger for gjenbruk av materialer og rutiner for deponering av avfallsprodukter

1f	kunne finne fram i aktuelle sikkerhets- og datablader og kunne bruke bedriftens register over helsefarlige stoffer (stoffkartoteket)

1g	kunne følge forskrifter og regler som gjelder for oppbevaring av lakk, maling og andre brannfarlige midler

1h	vite hvilke sikkerhets- og verneregler som gjelder for bruk av maskiner og utstyr

1i	kunne bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr i arbeidet med maskiner og verktøy 

1j	kunne bruke kroppen riktig og variert i det daglige arbeidet

1k	kunne bruke brannslokkingsutstyr og førstehjelpsutstyr

1l	kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll









2.3	Produktkunnskap og bruk av tegninger


Mål 1
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om vanlige treskjærerprodukter og vite hvilke krav som stilles til de enkelte produktene. De skal kunne lage arbeidstegninger og arbeids-beskrivelser og kunne arbeide etter disse

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om treskjæring av ornamener, bilder og skulpturer

1b	kunne bruke kunnskaper om de enkelte stilepokene i restaureringsarbeid og ved produksjon av nye produkter

1c	vite hvilke krav som stilles til det enkelte produkt ut fra tegninger og oppdragsgivers behov

1d	kunne tilpasse ornamenter og dekor stilmessig og teknisk korrekt til en møbelkropp

1e	kunne lage fullstendige arbeidstegninger og -beskrivelser etter egne og andres ideer og skisser

1f	kunne lage skisser og arbeidstegninger med vanlige ornamentale komposisjoner

1g	kunne komponere ornamenter og motiver


Mål 2
Lærlingene skal kunne planlegge og organisere arbeidet på en måte som gir effektiv, sikker og økonomisk produksjon og som sikrer høy kvalitet på prosessen og produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne planlegge en produksjon fra idé til ferdig produkt ut fra arbeidsbeskrivelse og tegninger, og kunne velge hensiktsmessig produksjonsmetode, verktøy og utstyr

2b	kunne bruke utstyr og trebearbeidingsmaskiner på en sikker måte og kunne vedlikeholde utstyret

2c	ha kunnskaper om hele treskjærerprosessen og kunne arbeide med treskurd i flater, former og figurer i henhold til gitte kvalitetskrav

2d	kunne beregne tidsforbruk til ulike arbeidsoperasjoner og produkter

2e	kunne organisere treskjærerarbeidet effektivt og økonomisk og kunne sikre at produktene tilfredsstiller kvalitetsmessige krav
2f	kunne vurdere produktenes kvalitet

2g	kunne beregne priser på arbeider og på produkter



2.4	Treskjæring


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge ut materialer og bearbeide materialene til råemne

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne utnytte materialenes anatomi og egenskaper

1b	kunne velge tresort og emner til ulike produkter og kunne begrunne valget

1c	kunne utnytte de ulike treslagenes egenskaper i arbeidet

1d	kunne velge ut planker til råemner

1e	kunne lime sammen planker til emner i egnet størrelse

1f	kunne bearbeide råemnet med båndsag og andre aktuelle snekkermaskiner


Mål 2
Lærlingene skal kunne bearbeide råemne etter tegninger og maler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne bruke tegninger i målestokk 1:1

2b	kunne lage maler i papp

2c	kunne overføre former og mønstre fra maler og tegninger til bearbeidede råemner









Mål 3
Lærlingene skal kunne skjære ornamenter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til bruksområder for minst 30 av de mest brukte treskjærerjernene, herunder rettjern, øyejern, sirjern, geissfuss og fishtail

3b	kunne skjære ornamenter fra minst to ulike stilperioder

3c	kunne utføre ornamentskjæring på en måte som tar hensyn til formspråk, lys og skygge, linjespill og kurvatur

3d	kunne ivareta ornamentenes egenart med hensyn til formkvalitet, linjeføring og uttrykk


Mål 4
Lærlingene skal ha kunnskaper om figurskjæring 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha kunnskaper om modellering av modeller i leire

4b	ha kunnskaper om valg av materialer til figurskjæring

4c	ha kunnskaper om måltaking og overføring av former fra modell

4d	ha kunnskaper om utskjæring av figurer med håndverktøy og med elektrisk skjæreverktøy

4e	kjenne teknikker for skjæring uten modell



2.5	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne overflatebehandle treskjærerprodukter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne blande og påføre beiser og farger

1b	kunne stryke ut møbellakker

1c	kjenne til polering, boning og andre gamle overflatebehandlingsteknikker

1d	ha kjennskap til hvordan overflatebehandling påvirker form, uttrykk og funksjon, og kunne utføre aktuelle behandlinger



2.6	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens historie og treskjærerfagets stilhistorie

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 og kunne etterleve kravene i bedriftens system for 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 hensynet til kundene 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 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 i opplæring i bedrift for treskjærerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Produktkunnskap og bruk av 		tegninger 
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

25%
Modul 2:	Treskjæring
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

50%
Modul 3:	Overflatebehandling
Kapittel 2.5
Mål 1.

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

5%
Til sammen

100%


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


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.

