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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 snekkerfaget.


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, 3. juni 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Snekkerfaget har lange tradisjoner. Allerede i oldtiden var det spesialister som laget forskjellige typer møbler. Vi ser i sporene fra f.eks. gamle gatenavn som Stolmakergaten. Dette viser at det fra lang tid tilbake har eksistert spesialiserte snekkere. På tysk er det flere betegnelser for snekker, f.eks. "Tischler", en som lager bord og "Schreiner", en som lager kister. Som for mange andre fag, har kunnskapene og ferdighetene vandret fra land til land. I vårt land hadde vi etablerte stolmakere og kistesnekkere på 1100-tallet. Etter hvert fikk vi også snekkerlaug i de store byene.

Trevarebransjen produserer stort sett artikler som brukes i forbindelse med bygg som vinduer, dører, trapper og forskjellige faste innredninger som skap, kjøkkeninnredninger og lignende. Produksjonen ved de litt større trevarefabrikkene er etter hvert blitt spesialisert, slik at de fram-stiller f.eks. bare vinduer eller bare dører. Mange trevarebedrifter arbeider også med installasjon av trevareprodukter og med produksjon og tilpassing av innredninger. Møbelindustrien fram-stiller både møbler for hjem, for institusjoner og bedrifter. På samme måte som i trevarebransjen, finner man en økende spesialisering i møbelbransjen. Noen bedrifter har spesialisert seg på sittemøbler, mens andre lager soveromsmøbler.

I dag er bortimot 12.000 ansatt i trevare- og møbelindustrien, og mange av disse er snekkere.
I tillegg er det også snekkere ansatt i virksomheter knyttet til mekanisk industri, skipsverft, jern-bane, militærforlegninger, teatre og lignende.

I Reform 94 er fagene (håndverks)snekkerfaget, industrisnekkerfaget og snekker (snikkar) i industrien slått sammen til ett fag - snekkerfaget. Snekkerfaget ble lagt under lov om fagopp-læring 01.03.1955, snikkar i industrien 01.10.1960 og industrisnekkerfaget 01.01.1987.

Snekkerfaget er nå inndelt i følgende områder:
	Produksjon av trapper.
	Produksjon av dører og vinduer.
	Produksjon av møbler og innredninger.
	Innredningsarbeid på skip og kjøretøy.

Arbeidsområdene for snekkerne kan være knyttet til produksjon av enkeltprodukter eller til serieproduksjon av trevarer eller møbler. Fagarbeideren må kunne ta mål og kunne omsette dette til en beskrivelse av et "skreddersydd" produkt. Til slutt må snekkeren kunne produsere produktet på verksted eller fabrikk. Snekkere må ha kunnskaper om produktene, kunne plan-legge arbeidet, kjenne produktenes konstruksjon, og kunne bruke og vedlikeholde materialer, verktøy, maskiner og utstyr.





1.2	Inntakskrav

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

1.4	Kompetanse

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

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 snekkerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene og kunne begrunne sine valg

	kunne velge, bruke og vedlikeholde vanlige trebearbeidingsmaskiner

	kunne vurdere og velge egnet konstruksjonsmetode for det produkt som skal produseres

	kunne lage arbeidstegninger av aktuelle produkter

	kunne lage komplette produkter ut fra arbeidstegninger og beskrivelser 

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne vise orden under arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljøet

	kunne bruke nødvendig verneutstyr

	kunne rapportere om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig og planmessig og kunne samarbeide med andre

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne arbeide 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 og oppdragsgivere

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

	kunne ta ansvar for egen læring
	kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter

	kjenne bedriftens betydning og oppgaver i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitetsnivå



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 med minst mulig 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 naturen og miljøet, 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	kjenne forskrifter og regler som gjelder for oppbevaring av lakk, maling og andre brannfarlige midler

1h	kunne følge sikkerhets- og verneregler som gjelder for bruk av maskiner og utstyr

1i	kunne bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr for bruk av maskiner, verktøy og utstyr

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

1k	kunne bruke brannslokkingsutstyr og førstehjelpsutstyr
2.3	Kvalitetssikring og bruk av tegninger


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om produktenes oppbygning og funksjon og kunne sikre at ferdige produkter tilfredsstiller krav til kvalitet, nøyaktighet og styrke

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne vurdere om produktets utforming tar rimelig hensyn til at trevirke krymper og sveller når fuktigheten forandres

1b	kunne stille opp en plan for produksjonsgangen og kunne velge verktøy, maskiner og utstyr som bør brukes under produksjonsprosessen

1c	kunne definere hvilke krav til nøyaktighet og styrke som stilles til produktets deler og til det ferdige produktet

1d	kunne gjøre rede for gjeldende ordninger for kvalitetskontroll for produkter som møbler, vinduer, dører og trapper


Mål 2
Lærlingene skal kunne lage tegninger i målestokk og kunne bruke tegninger og produkt-beskrivelser til produksjon av trapper, møbler, innredninger og andre produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne ta de nødvendige mål og skissere oppbyggingen av forskjellige produkter som møbler, innredninger, dører, vinduer og trapper

2b	kunne angi hvilke materialkvaliteter og dimensjoner som er best egnet til ulike produkter ut fra tegninger og beskrivelser, og kunne sette opp kapplister

2c	kunne lage arbeidstegninger i målestokk, kunne ta ut viktige detaljer og tegne disse i målestokk 1:1

2d	kunne lese toleransesatte tegninger og kunne produsere etter disse

2e	kunne bruke tilgjengelig dataprogram for tegning og konstruksjon







2.4	Materiallære


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge, sortere og bruke de best egnede materialer og limtyper til framstilling av møbler, innredninger og andre trevarer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktige materialtyper til forskjellige treprodukter ut fra konstruksjon og definerte kvalitetskrav

1b	kunne sortere ulike typer trelast til forskjellige bruksområder

1c	kunne velge treslag, dimensjoner og kvaliteter for krumme produkter som framstilles ved sveifing og sammenliming, varmbøying og laminering

1d	kunne velge riktig beslagvare til forskjellige produkter og kunne montere disse fagmessig

1e	kunne velge materialer til deler av produktet som ikke er av tre, så som glass, plast, stål og aluminium 

1f	kunne gjøre rede for hvilke limtyper som egner seg til forskjellige bruksområder

1g	kunne bruke lim ved fuging av heltreplater, finéring, laminering, sammensetting og montasje

1h	kunne gjøre rede for egenskapene til og bruksområder for forskjellige finértyper og kunne forklare hvordan finér fuges sammen


Mål 2
Lærlingene skal kunne kontrollere vareleveranser og kunne tørke og dele opp trelast og platematerialer for bearbeiding og produksjon

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne kontrollere at materialleveranser er i samsvar med angitt mengde, dimensjon, kvalitet og tilstand forøvrig

2b	kunne lagre forskjellige materialer forsvarlig slik at det ikke oppstår skader

2c	kunne måle fuktigheten i trelast og finér, og kunne bedømme eventuelle tørkespenninger i større dimensjoner

2d	kunne forberede trelast og finér for tørking og kunne beskrive hovedtrekkene i tørkeprosessen
2e	kunne måle luftfuktighet og angi hvordan trevirke kondisjoneres

2f	kunne dele opp trelast og platematerialer ut fra kapplister og kvalitetsspesifikasjoner på en måte som gir god økonomisk utnyttelse av materialene



2.5	Bruk og vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge, stille inn, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr for vanlige arbeidsoperasjoner i snekkerfaget

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne velge riktig verktøy, maskiner og utstyr til bearbeiding, tilpassing og forming av deler og sammensetting av produkter 

1b	kunne kontrollere og sette i stand verktøy, maskiner og utstyr slik at det er driftsklart og sikkert

1c	kunne stille inn, finjustere, starte og bruke maskiner og utstyr

1d	kunne utføre nødvendig kontroll av produksjonsutstyret ved hjelp av vanlige måleverktøy som skyvelære, rettholt, vaterpass og vinkelmåler

1e	kunne avgjøre når verktøy, maskiner og utstyr trenger vedlikehold

1f	kunne rengjøre, slipe, bryne og kunne utføre annet vedlikehold av vanlig verktøy som kan bearbeides med sliperomsutstyr

1g	kunne betjene utstyr som brukes ved fuging av heltre

1h	kunne bruke maskiner og utstyr for utsveifing, laminering, varmbøying og annen framstilling av krumme deler

1i	kunne beskrive hva numerisk styrt utstyr kan brukes til, og vite hvordan arbeid med slikt utstyr forberedes og utføres








2.6	Produksjon


2.6.1	Produksjon av trapper

Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere trapper og rekkverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne klargjøre materialene til trappeproduksjonen for bearbeiding i snekkermaskinene

1b	kunne tegne opp trapper i verkstedet, og kunne lage maler for utskjæring

1c	kunne regne ut trinnhøyde, inntrinn, opptrinn, repos og andre nødvendige mål for trappeproduksjonen

1d	kunne beregne trappevange og kunne skjære til buet vange og vange i vinkel

1e	kunne lage trinn etter maler og lage repos etter mal eller tegning

1f	kunne lage opptrinn

1g	kunne lage håndlist og rekkverk

1h	kunne prøvemontere trapp i verksted

1i	kunne feste vanger til bygget

1j	kunne montere trinn i vangene

1k	kunne montere meglere og rekkverk på ferdig trapp

1l	kunne montere opptrinn og klargjøre trappa for pussing, overflatebehandling og ferdigstillelse


2.6.2	Produksjon av dører og vinduer

Mål 1
Lærlingene skal kunne produsere dører og vinduer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne klargjøre materialene for dør- og vindusproduksjon for bearbeiding i snekkermaskinene
1b	kunne grovkappe emner etter tegninger

1c	kunne bearbeide materialer til ønsket dimensjon og overflate i avretterhøvel og tykkelseshøvel

1d	kunne lage karmprofiler og terskel med høvel og fres

1e	kunne frese tapper og kunne sammenføye og lime hjørner i karm og ramme

1f	kunne høvle profiler til ramtre på vinduer og ramtre og fyllinger til dører

1g	kunne montere rammer med sprosser til vinduer

1h	kunne montere sammen dører med isolasjon og kledning

1i	kunne frese ut for beslag

1j	kunne hengsle og kunne montere låskasser og annet beslag i dører og vinduer

1k	kunne montere glassfelt


2.6.3	Produksjon av møbler og innredninger

Mål 1
Lærlingene skal kunne lage møbler og innredninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage komplette møbler og innredninger som stoler, finerte møbler med skuffer, skranker, garderobeskap, kjøkkenbenker med skuffer og dører ol.

1b	kunne grovkappe emner etter tegninger og beskrivelser

1c	kunne bearbeide materialer til ønsket dimensjon og overflate

1d	kunne forme produktenes deler ved sveifing, profilering, tapping, boring, laminering eller andre bearbeidingsmetoder

1e	kunne utføre finéring og kantlisting

1f	kunne sammenføye og lime sammen deler til ferdige produkter

1g	kunne frese ut for og kunne montere aktuelle beslag

1h	kunne tilpasse produktet for montering av komponenter i glass, plast og metaller, f.eks. glassfelt og aluminiumsprofiler

1i	kunne kunne montere og klargjøre produktene


2.6.4	Innredningsarbeid på skip og kjøretøy

Mål 1
Lærlingene skal kunne lage og montere innredninger på skip og kjøretøy

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne krav som settes til isolasjon mot brann, støy, varme og ventilasjon i industrilokaler, fartøy, oljeinstallasjoner og kjøretøy

1b	kunne legge flytende og lydisolerende gulv eller dørk

1c	kunne montere innvendige vegger og tak på tre- og stålkonstruksjoner og kunne kle konstruksjonene med panel og med plater av ulike materialer som laminat, plast, trefiber, gips, sementbaserte materialer og metall

1d	kunne montere brannhemmende dører og vinduer

1e	kunne finere og laminere plater for montering av innredninger

1f	kunne lage innredninger som skap, benker, hyller og møbler

1g	kunne bearbeide tynnplateprofiler

1h	kunne bearbeide beslag, listverk og andre konstruksjoner av plast, glassfiber, stål, aluminium og messing og kunne sveise enkle konstruksjoner

1i	kunne vedlikeholde innredninger på industrilokaler, fartøy, oljeinstallasjoner og kjøretøy



2.7	Overflatebehandling


Mål 1
Lærlingene skal kunne overflatebehandle møbler, trapper, dører, innredninger og tilsvarende produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forbehandle og pusse deler og produkter til forskjellige former for overflatebehandling

1b	kunne velge egnet pussmaskin, pussemetode, pussebånd og kunne vurdere bruk av vannbeising og bruk av sikling

1c	kunne velge, blande og bruke forskjellige beistyper

1d	kunne gjøre rede for egenskapene til og bruksområder for hovedtypene av lakker og kunne velge, blande og påføre forskjellige lakker manuellt og ved bruk av sprøyteutstyr

1e	kjenne til industrielle overflatebehandlingsmetoder som sprøyting, dypping, teppelakkering, valsing, elektrostatisk lakkering og vakuumlakkering

1f	kjenne til aktuelle herde- og tørkemetoder

1g	kunne gjøre rede for framgangsmåten ved sandblåsing, brenning, børsting og andre former for strukturbehandling

1h	kunne sluttbehandle produktene

1i	kunne gjøre rede for ulike metoder for kjemisk trebeskyttelse av snekkerprodukter



2.8	Emballering og forsendelse


Mål 1
Lærlingene skal kunne emballere og sørge for transport av produktene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne emballere produktene på en måte som forebygger skader av slag, fuktighet og andre forhold

1b	kunne gi anvisninger til transportør om egnet transportform og løftepunkt

1c	kunne fylle ut nødvendige papirer for transporten











2.9	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og historie

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 klager skal håndteres

1i	kunne beregne selvkost for aktuelle produkter og ha kunnskap om hvordan material-utnyttelse og arbeidsrutiner påvirker resultatet

1j	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 lærlinger og andre arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne bedriftens system for opplæring

2e	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2f	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2g	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 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 opplæringen i bedrift for snekkerfaget

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

10%1
Modul 2:	Materiallære

Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

10%
Modul 3	Bruk og vedlikehold av 			maskiner, verktøy og utstyr
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

20%2
Modul 4	Produksjon
Produksjon av trapper
Produksjon av dører og vinduer
Produksjon av møbler og innredninger 
Innredningsarbeid på skip og kjøretøy

Kapittel 2.6.1 mål 1.
Kapittel 2.6.2 mål 1.
Kapittel 2.6.3 mål 1.
Kapittel 2.6.4 mål 1.




40%
Modul 5	Overflatebehandling

Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

10%
Modul 6	Emballering og forsendelse

Kapittel 2.8
Mål 1 og 2.

5%
Modul 7	Bedriftslære

Kapittel 2.9
Mål 1 og 2.

5%3
Til sammen

100%


I modul 4 velges ett av underkapitlene 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 eller 2.6.4.

Modul 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.


Teoretiske kunnskaper inngår med:
1	til sammen ca. 2/5 av modul 1 (tilsvarer ca. 70 timer).
2	til sammen ca. 1/3 av modul 3 (tilsvarer ca. 115 timer).
3	til sammen ca. 2/5 av modul 7 (tilsvarer ca. 35 timer).


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.

