Lærersamling SE UT! 7. – 8. februar, ED

Arbeidsdokument – Entreprenørskap i Utdanningen:
Studieretning: DESIGN OG HÅNDVERK
Fag: VG 2 DESIGN OG TEKSTIL

UB SOM EN DEL AV PROSJEKT TIL FORDYPNING ( LOKAL LÆREPLAN ) CA. 3 T. PR. UKE.
i tillegg er det tatt med mål fra læreplanen i design og produktutvikling som vi benytter som en del av ub-arbeidet.
Emne/Tema

Kompetansemål

Arbeidsmåter/metoder/aktiviteter

Ressurser/
samarbeidspartnere

OPPSTART

Lage idéskisser og
presentasjonstegninger til
klær og kostymer ( PTF)

IDEMYLDRING/ IDEUTVIKLING
Skisser og tegninger

Kick Off
Lærerne på design og tekstil.
”Bli kjent i nærmiljøet” . Rundtur i
byen med egen oppgave.

Personlige egenskaper og arbeidsfordeling

UE

Utvikle og begrunne ideer til
produkter og tekstilfaglige
tjenester( Design )
Bruke tegneteknikker og lage
skisser og annen visuell
dokumentasjon( Design )
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DRIFT:
PRODUKSJON

DRIFT:
MARKEDSFØRING ,
ADMINISTRASJON
mm.

Fra PTF planen
Framstille klær, kostymer og
tilbehør i ulike materialer og
fasonger
Utføre omsøm og reparere
plagg ut fra krav til
resurssparing
Lage arbeidstegninger og
skriftlig arbeidsbeskrivelse
Ta mål og lage enkle
grunnformer og mønster
Utnytte materialer på en
hensiktsmessig, miljøvennlig
og økonomisk måte.
Utføre håndsøm,
maskinsøm og andre
teknikker i faget
Velge riktig pressemetode
ut fra materialer og
bruksområde.
Utføre kvalitetssikring på
eget og andres arbeid med
hensyn til kvalitet,
bruksområde, holdbarhet
og vedlikehold.
Lage fiberbeskrivelse og
vedlikeholdsmerking til
produkter.
Bruke fagspråk i
kommunikasjon med kunder
og samarbeidspartnere.

PRODUKSJON
OPPDRAG

Kvalitets sikring av produkter før levering og
salg.

Vedlikeholdsmerking og fiberbeskrivelse
Kundekontakt.
Messer
Markedsføring
Stiftelsesmøte, Styremøter, daglig drift.
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Møte kunder og
samarbeidspartnere på en
profesjonell måte.

Kunne vise respekt for andre
og bidra til et godt
arbeidsmiljø

Følge verkstedets rutiner i
forhold til helse, miljø og
sikkerhet
Beregne tidsforbruk og pris
på egne produkter og
tjenester
Markedsføre og selge egne
produkter og tjenester.
Fra Design og
produktutvikling planenen
Utvikle og begrunne ideer til
produkter og tekstilfaglige
tjenester

Bruke tegneteknikker og lage
skisser og annen visuell
dokumentasjon

” Skikk og bruk ” kurs.
Kundekontakt
Messer
Markedsføring
Innkjøp
Salg
Ansvarsfordeling/ ansettelser
Medarbeidersamtaler
Arbeidsmiljø
IA kurs og sertifisering

Messekurs ,UE

Arbeidsmiljøkurs
IA kurs

NAV
Arbeidstilsynet.

Økonomi: Budsjett, ulike kalkyler.
Pris på produkter og tjenester.

Regnskapskurs: UE Østfold og skatt
øst .

Markedsføring: Markedsundersøkelse, logo,
visittkort, brosjyre, flyers. (ulik profilering av
bedriften)

Logokonkurranse for alle UB på
skolen med premie til beste logo

Design og ideutvikling,
Forretningside
Messe-stand.
Logo,
Ulike profileringsartikler.
Design og produktutvikling
Logo
Ulike profileringsartikler.

Messekurs, eget og i regi av UE

NAV
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Lage arbeidsplaner og
planlegge arbeidsprosesser

Arbeidsbeskrivelser og
produksjonsplaner mm.

Lage arbeidstegninger

Arbeidstegninger og
arbeidsbeskrivelser til bruk i
produksjon.
Messe stand
Markedsundersøkelser

Sette eget arbeid i
tekstilfaglig perspektiv
DOKUMENTASJON
UNDERVEIS

Presentere egne produkter
og tjenester ved hjelp av
digitale verktøy og andre
hjelpemidler

Delårsrapport, helårsrapport
Oppsummeringsoppgaver
Presentasjon av ideer / produkter.
Presentasjon på UB messe, evnt.
andre messer eller salgsoppdrag.
Messevurdering

AVVIKLE

Presentere og dokumentere
eget arbeid på ulike måter
med og uten bruk av digitale
verktøy.(PTF)

ÅRSRAPPORT
Avvikling

Vi starter alltid UB året med Power Point om hva UB er og litt om hvordan vi har jobbet med UB tidligere år på Design og
tekstil. Vi har egne PP om bedriftsetablering og foretningsidee, personlige egenskaper og arbeidsfordeling . Dette brukes i
tillegg til UB – løypa.

