
Industrioperatør Hovedforløb V.4

2. Hovedforløb 

I dette afsnit beskrives forhold vedrørende 
undervisningen i uddannelsen, og uddan-
nelsens didaktiske praksis i hovedforlø-
bet. 

2.1 Praktiske oplysninger 

Læs nærmere om vores udbud af ud-
dannelser og praktiske informationer på 
www.eucnvs.dk 
Informationer om medarbejdere og ledelse 
kan findes på skolens hjemmeside 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og 
metodiske grundlag

Skolens pædagogiske grundlag

Undervisningen 
Struktur og læringsmål  

Vi sætter mål for undervisningen som 
tydeligøres for eleverne så de ved hvad de 
skal lære og hvorfor de skal lære det. Læ-
ringsmålene sættes på baggrund af mål i 
bekendtgørelser eller uddannelsesordnin-
ger for de forskellige uddannelser samt 
viden om elevernes forudsætninger. 

Formativ Evaluering  

Vi evaluerer formativt og giver elever feed-
back baseret på læringsmål som er kon-
struktivt, fokuseret og fremadrettet. 
Feedback bliver givet i forhold til elevers 
progression, arbejdsprocesser og resulta-
ter. 
Elever vil opleve flere former for feedback 
som skriftligt og mundligt feedback, gene-
valueringer, feedbacksamtaler, elev-elev 
feedback, eller som feedback fra læreren 
til klassen. 

Differentieret Undervisning  

Differentiering betyder at læreren tilpas-
ser undervisningen til forskellige elevfor-
udsætninger således at eleverne arbejder 
med de samme overordnede læringsmål 
men kan nå læringsmålene på forskellige 
måder, i forskellige tempi og i forskellig 
grad. 
Det gør vi således: 

• Vi niveaudeler.  
Tilrettelæggelse og gennemførelse af et 
hvilket som helst undervisningsforløb 
indebærer, at læreren tager udgangs-
punkt i og tilpasser undervisningen til 
elevernes forskelligartede forudsætnin-
ger. 

• Vi anvender varierende metoder i 
undervisningen.  
Al undervisning og forløb planlægges 
med varierede metoder så den er invol-
verende og motiverende for eleverne. 
Metoderne kan eks. være klasseunder-
visning, gruppearbejde, projektarbejde, 
selvstudier, Co-operative Learning, 
innovativ pædagogik. 

• Vi bygger på elevens styrkesider. 
Elevernes styrkesider foldes ud gen-
nem inddragelse i planlægning, gen-
nemførsel og evaluering af undervis-
ningen.  
Det er læreren der skal sikre de faglige 
mål, men eleverne kan have indflydel-
se på udvælgelse af det faglige indhold 
(hvor det er muligt ifølge fagplanen), 
valg af arbejdsformer, valg af materia-
ler samt undervisningsplanlægning og 
tidsforbrug.

Helhedsorienteret Undervisning 

Undervisningen tilrettelægges mest muligt 
ud fra princippet om helhedsorienteret 
undervisning hvor læringsforløb tilrette-
lægges med en praksisnær tilgang så de 
afspejler den verden, som eleverne skal 
bruge deres faglige, teoretiske og prakti-
ske færdigheder i. 



Eleverne kan således se og forstå anven-
delsen af det, som de lærer.

Det gør vi således: 

• Eleven løser problemstillinger og 
opgaver fra det virkelige liv på en 
realistisk måde og lærer at bruge deres 
teoretiske og praktiske færdigheder i 
sammenhænge.  

• Vi skaber bro mellem elevens sko-
leliv og erhvervsliv ved at inddrage 
elevers viden og erfaringer fra praktik-
plads, studiejob, fritidsinteresser etc. 

• Vi tilrettelægger undervisningen på 
tværs af flere fag i uddannelsen og 
har fokus både på fagenes egen faglig-
hed og på de sammenhænge, de op-
træder i inden for uddannelsen. 

IT 
Skolen vægter inddragelse af pædagogisk 
IT i udvikling af undervisningsmetode og 
materiale. Med inddragelse af pædagogisk 
IT udvikles mere fleksible undervisnings-
materiale, der understøtter undervis-
ningsdifferentiering og elevernes lærings-
mål. 

Den undervisende lærer 

Den undervisnede lærer er designer af 
undervisningen idet han eller hun plan

lægger og designer effektive læringspro-
cesser, lærings aktiviteter og evaluerings 
metoder. 
Disse processer inkluderer synlig struktur 
og læringsmål, involverer eleverne aktivt i 
egne læringsmål, og tilbyder eleverne for-
skellige tilgange til dét, de skal lære. 

Læreren arbejder systematisk med at af-
prøve undervisningsmetoder, der fremmer 
elevernes læring bedst muligt og reflekte-
rer konstant over valg af indhold, meto-
der, elevernes medinddragelse og aktivi-
tetsformer. 

Læreren evaluerer løbende undervisnings-
metoder og undervisningspraksis i fag, 
moduler, forløb og projekter, og imple-
menterer de bedste metoder på skolen. 
Evalueringerne deles med den pædago-
giske ledelse samt den pædagogiske ud-
vikling og kvalitet afdeling og bruges til at 
forbedre og udvikle undervisningen. 

Den lærende elev 

Den lærende elev ønsker og arbejder for 
at få en (erhvervs) faglig uddannelse og 
indgår i læreprocesser, hvor eleven aktivt 
involveres i egne læringsmål og tilegner 
sig ny viden, udvikler færdigheder, nye 
handlekompetencer og kreativitet. 
Elevens udvikling og uddannelse bygger 
på studiekompetencer, herunder faglige -, 
personlige- og sociale kompetencer. 

Eleverne møder hver dag, er forberedte til 
undervisningen, udviser respekt og tager 
hensyn til andre. 

2.3 Kriterier for vurdering af ele-
vernes kompetencer og forudsæt-
ninger

 Realkompetencevurdering (RKV) bliver 
foretaget af en lærer, inden for de første 2 
uger. 
Det foregår ved samtaler, og eller prakti-
ske/teoretiske opgaver. 
Realkompetencer bliver vurderet i forhold 
til de standarder, adgangskrav eller kom-
petencemål, der findes på uddannelsen 
En realkompetencevurdering er en indivi-
duel vurdering af alle elevens kompeten-
cer. 
Målet med en realkompetencevurdering er 
at anerkende og afklare alle kompetencer. 
De kompetencemål der opfyldes registre-
res af læreren i Elevplan. 
Elevens personlige uddannelsesplan fore-
findes i Elevplan. 
Elev og kontaktlærer udfylder uddan-
nelsesplanen med relevante oplysninger. 
Kontaktlærer godkender herefter uddan-
nelsesplanen. 



2.4 Undervisningen i hovedforlø-
bet 

Skolen følger vejledninger i uddannelses-
ordninger med hensyn til planlægning og 

gennemførelse af hovedforløb. 
Skolen samarbejder med øvrige skoler i 
regionen og i Danmark vedrørende udbud 
af valgfri specialefag. 
Skolen anvender Elevplan derfor beskri-
ves følgende i de konkrete læringsaktivite-
ter og læringselementer:  

• Den nærmere struktur for de enkelte 
undervisningsforløb  

• Beskrivelse af hvordan mål og delmål 
fra de forskellige skolefag i uddannel-
sen, indgår i læringsaktiviteterne, som 
skolen har opdelt undervisningen i. 

 2.5 Bedømmelsesplan 

I den daglige bedømmelse, vurderes både 
på faglige og personlige kompetencer. 
Eleven skal bestå alle læringselementer 
for at bestå forløbet. 
Det er lærerteamet, som vurderer, om 
eleven har opnået kompetencerne jvf be-
kendtgørelse og uddannelsesordning.





Der skelnes mellem Løbende og afslut-
tende bedømmelse.

Løbende bedømmelse

Bedømmelse er det praktiske og kon-
struktive redskab, der anvendes i forhold 
til elevens udvikling og opnåelse af per-
sonlige, almene og faglige kompetencemål 
for Hovedforløbet
Den løbende bedømmelse er et centralt 
element i afdelingens kvalitetssikring og 
består af: 

• Bedømmelse af elevens faglige og alme-
ne kompetencer.

• Bedømmelse af elevens personlige 
kompetencer. 

Løbende bedømmelse af faglige og almene 
kompetencer

Lærerne giver gennem skoleperioden 
eleverne evalueringsopgaver med ud-
gangspunkt i synlige læringsmål samt 
gennemfører evalueringssamtaler, hvor 
elev og lærer diskuterer forløb, meto-
der og udbytte af undervisningen. For-
målet med denne evaluering er at hjæl-
pe og vejlede eleven.

Den løbende evaluering gennemføres un-
der et skoleforløb ved en samtale mellem 
elev og den eller de lærere, som undervi-
ser eleven. 

Evalueringen ved samtalen har form af en 
verbal tilkendegivelse af elevens faglige 
niveau i forhold til tidspunktet i uddan-
nelsen.

Ved afslutningen af et læringselement 
foretager læreren en bedømmelse af ele-
vens arbejdsproces og standpunkt.

De punkter der vil indgå er som følger:

• Elevens teoretiske forståelse for emnet. 
 

• Elevens praktiske færdigheder 

• Elevens holdning til samarbejde, kva-
litet, leveringssikkerhed, dokumentati-
on, oprydning og rengøring.  

• Elevens forhold til arbejdsmiljø samt 
personlig og materiel sikkerhed.  

• Elevens behov for lærerstøtte og aktivi-
tetsniveau. 

• Elevens tidsforbrug og mødedisciplin. 

Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsska-
laen. Afsluttende prøve Forløbet afsluttes 
med en prøve eller et projekt, der viser de 
opnåede færdigheder og kompetencer.
Bedømmelsesplaner for de forskellige un-
dervisningsforløb er beskrevet i lærings-
aktiviteterne i Elevplan, under afsnittet 
evaluering.

Den konkrete beskrivelse af bedømmel-
sen fremgår af læringsaktiviteterne i 
Elevplan.

Bedømmelse af sociale og personlige 
kompetencer

Ved bedømmelse af de konkrete opgaver i 
læringselementerne, indgår også en be-
dømmelse af elevens sociale og personlige 
kompetencer ud fra nedenstående skema.



Karakter Beskrivelse Afvejning af sociale og personlige kompetencer for den aktuelle karakter

12 Den fremragende præstation, der demonstrerer ud-
tømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller 
uvæsentlige mangler.

· Udviser udpræget grad selvstændighed og ansvarsfølelse
· Er god til samarbejde og udvise empati
· Kan kommunikere på højt plan (fx giver konstruktiv feedback)
· Udviser høj grad af fleksibilitet
· Er omstillingsparat

10 Den fortrinlige præstation, der demonstrerer om-
fattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre 
væsentlige mangler.

· Udviser selvstændighed og ansvarsfølelse
· Er god til samarbejde og kommunikere samt kan udvise empati
· Er omstillingsparat og fleksibel

7 Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål, med en del mangler.

· Kan efter igangsætning arbejde selvstændigt og udvise ansvarsfølelse
· Kan samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

4 Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væ-
sentlige mangler.

· Udviser efter igangsætning begrænset evne til arbejde selvstændigt og udvise 
  ansvarsfølelse
· Kan samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

02 Der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets mål.

· Udviser efter igangsætning ringe evne til at arbejde selvstændigt og udviser 
  ringe ansvarsfølelse
· Har svært ved samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

00 Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstre-
rer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

· Udviser ringe evne til at arbejde selvstændigt og udviser ingen ansvarsfølelse
· Har svært ved samarbejde og kommunikere

-3 Den helt uacceptable præstation. · Udviser ingen selvstændighed eller ansvarsfølelse
· Kan ikke samarbejde eller kommunikere



2.8 Eksamensregler 

Der henvises til skolens eksamensregle-
ment på skolens hjemmeside. 

2.9 Samarbejde med det faglige 
udvalg, 
praktikvirksomheden og elev.

De lokale uddannelsesudvalg for de for-
skellige uddannelser gennemfører møder 
ca. 4 gange årligt. 
På møderne drøftes blandt andet behovet 
for fornyelse af de lokale undervisnings-
planer, samt udviklingen af en pæda-
gogisk og økonomisk hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse af skoleundervisningen. I 
forbindelse med afsluttende bedømmelse 
af undervisningsforløb er der ofte tilknyt-
tet erhvervscensorer, disse er ofte perso-
ner som sidder i de lokale uddannelses-
udvalg for de forskellige uddannelser. 
Censorerne kan dog også være lærere fra 
andre erhvervsskoler. 

2.10 Lærerkvalifikationer, res-
sourcer og udstyr 

Alle undervisere har en grundlæggende 
erhvervsrettet uddannelse eller anden 
relevant professionsuddannelse inden for 
deres specifikke uddannelsesområde, med 
mindst 5 år erhvervserfaring samt en pæ-
dagogisk grunduddannelse (PG), eller 

diplomuddannelse i erhvervspædagogik 
(DEP) - eller de erhverver uddannelsen 
inden for 4 år. 

Derudover 2 almene fag på A niveau – 
eller erhvervelse af disse senest 3 år efter 
ansættelsen. 

Lærere som underviser i certifikatkurser 
og lignende har den nødvendige uddan-
nelse i henhold til de krav som stilles af 
myndigheder og organisationer. 

2.11 Overgangsordninger 

Skolen følger de faglige udvalgs anbefalin-
ger i forhold til overgangsordninger. 
Alle lærlinge på ”gamle” uddannelsesafta-
ler, der ikke er påbegyndt det første ho-
vedforløb (H1) 1. januar 2018, overgår til 
den nye uddannelse/nye specialer.



Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 må-
       neder til 3 år og 2 måneder, inklusive 
       grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre 
           uddannelsen som erhvervsuddan-
           nelse for unge, varer uddannelsens
           trin 1, industrioperatør, 1 år og 6 
           måneder, hvoraf skoleundervisnin-
           gen udgør 18 uger fordelt på  
           mindst to skoleperioder. 
           Uddannelsens speciale varer yder-
           ligere 8 måneder, hvoraf skoleun-
           dervisningen udgør 11 uger fordelt
           på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre 
           uddannelsen som erhvervsuddan-
           nelse for voksne (euv-forløb),
           varer uddannelsens trin 1, indu-
           strioperatør, 1½ år, hvoraf skole-
           undervisningen udgør 18 uger.  
           Uddannelsens speciale, industri-
           operatør - produktivitet (trin 2),
           varer yderligere 8 måneder, hvoraf
           skoleundervisningen udgør 10 
           uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervis-
           ning opdeles i mindst to skoleperi-
           oder, jf. § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov 
           om erhvervsuddannelser.



§ 4. Hovedforløbet har følgende 
       kompetencemål:

1) Eleven kan overvåge og betjene indu-
    strielle anlæg og maskiner samt udføre 
    forebyggende vedligehold.
2) Eleven kan identificere, lokalisere og 
    udbedre driftsfejl samt udføre mindre
    reparationsopgaver.
3) Eleven kan anvende principperne for 
    lager og logistik samt optimering af 
    disse.
4) Eleven kan anvende teknisk doku-
    mentation og planlægningsværktøjer 
    som grundlag for produktionen.
5) Eleven kan arbejde under iagttagelse af
    gældende miljø- og sikkerhedsbestem-
    melser samt forskrifter for hygiejne.
6) Eleven kan indgå i teamorganiseret 
    produktion samt deltage i projekt- og
    udviklingsarbejde sammen med andre 
    faggrupper.
7) Eleven kan udvælge og anvende for-
    bedringsværktøjer ved produktivitets-
    fremmende aktiviteter i produktions-
    sammenhænge.
8) Eleven kan anvende kvalitetsstyrings-
    systemer i forbindelse med den daglige 
    produktion.
9) Eleven kan deltage ved planlægning og 
    effektivisering af logistik flow ved inter-
    ne transport- og lageropgaver.

10) Eleven kan udvise økonomi- og forret
      ningsforståelse med baggrund i viden
      om virksomhedens produktions- og 
      markedsvilkår.
11) Eleven kan kommunikere og rappor-
      tere i anvendte it-systemer i tilknyt-
      ning til industrioperatørens jobfunkti-
      oner.
12) Eleven kan anvende dansk og frem-
      medsprogede manualer samt informa-
      tionsteknologi til faglig vidensøgning.
13) Eleven kan koble teoretiske faglige be-
      greber, metoder, værktøjer og bereg-
      ninger med praktiske operatøropgaver
      i virksomheden.
14) Eleven kan udvise grundlæggende 
      kendskab til den nyeste anvendte tek-
      nologi inden for industriel produktion.
15) Eleven kan arbejde miljø og energibe-
      vidst med arbejdsopgaver inden for 
      uddannelsens jobområder med fokus 
      på sænkelse af miljøbelastning.
16) Eleven kan udvikle og gennemføre 
      aktiviteter for at fremme innovative 
      processer i teams.
17) Eleven kan planlægge og udvikle ar-
      bejdsmiljøledelse inden for et team 
      gennem analyse og vurdering af områ-
      dets problemstillinger.
18) Eleven kan udvikle og gennemføre ak-
      tiviteter inden for arbejdsmiljøkort-
      lægning og risikovurdering.
19) Eleven kan optimere logistik i pro
      duktionen gennem anvendelse af Sup-
      ply Chain Management (SCM).

20) Eleven kan kombinere TPM-værktøjer
      i vedligeholdelsesfunktionen til opti-
      mering af ressourcer.
21) Eleven kan vurdere kvaliteten af for-
      skellige kvalitetsstyringssystemer.
22) Eleven kan vurdere forskellige pro-
      duktionsmetoder ud fra et miljø- og
      energioptimerende perspektiv.
23) Eleven kan etablere og fastholde god 
      kommunikation mellem kolleger og
      ledere.
24) Eleven kan udvælge problemløsnings-
      værktøjer fra forskellige produktions-
      styringsfilosofier til forbedringsaktivi-
      teter af produktionsmetoder.
25) Eleven kan udvælge, indsamle og be-
      arbejde data til brug for problemløs-
      ning i forbindelse med anvendelse
      af Six Sigma.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. 
           stk. 1, gælder for alle elever i ho-
           vedforløbet.
Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-25, jf.
           stk. 1, gælder for specialet.
Stk. 4. Samspillet mellem skole og prak-
           tikvirksomhed beskrives i uddan-
           nelsesordningen, jf. bekendtgørel-
           se om erhvervsuddannelser.



Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om 
       der er grundlag for godskrivning på 
       baggrund af elevens erhvervserfaring
       og tidligere uddannelse samt bestem-
       melserne om merit, er fastsat i bilag 
       1.
Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkor
           tes yderligere, i det omfang elevens
           individuelle kompetencer giver 
           grundlag herfor.



Fagrække Industrioperatør specialet Industrioperatør H1
Fagrække  IO H1 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

11150 Produkti-
on

AVANCERET NI-
VEAU 

• Eleven kan selvstændigt og 
i samarbejde med andre fremstille in-
dustrielle produkter og mellemvarer på 
produktionsanlæg og maskiner

• Eleven kan gennem anvendelse af 
Six Sigma fremgangsmåden deltage i 
sam-arbejde med projektledere og andre 
produktionsmedarbejdere og dermed 
bidrage til reduktion af variationerne i 
produktionsprocesserne. 

• Eleven kan på grundlag af rene fakta 
anvende metodertil at reducere spred-
ningen i en proces, herunder foretage 
isolation af problemer samt gennemføre 
kortlægning af processer.

• Eleven kan gennemføre validering af et 
målesystems anvendelighed samt anven-
de relevant statistisk analyse til be-
stemmelse af de vigtigste procesinput og 
deres sammenhænge

• Eleven kan selvstændigt foretage for-
søgsplanlægning til optimering af pro-
cesinput, samt anvende kontrolmetoder 
til langtidsovervågning af fejlkontrol ved 
processen.

• Eleven kan selvstændig vurdere fordele 
og ulemper ved forskellige produktions-
former og vurdere kvaliteten heraf.

• Eleven kan anvende IT på avanceret 
niveau i relation til eget og andres job-
områder

Der arbejdes både praktisk og teoretisk 
med kommunikation og samarbejde, SPC 
(Statistisk Proceskontrol), GMP i produkti-
onen og andre relevante standarder, vali-
dering, kvalitetsstyring samt planlægning 
og forbedringsværktøjer (Kaizen).

Der opnåes diagram- og tegningsforståel-
se, viden om teknisk informationssøgning 
samt lærer at udarbejde SOP/arbejdsin-
struktioner.

Desuden øves der i rapportskrivning 
(Excel og Word, samt tegneprogrammet 
Visio).

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



11668 Arbejdsor-
ganisering 

RUTINERET NI-
VEAU 

• Eleven kan medvirke til effektiv udnyt-
telse af pro-duktionsudstyret

• Eleven kan selvstændigt anvende ma-
skin- og procesdata samt tekniske do-
kumenter i produktionen

• 10.Eleven kan anvende relevante me-
toder og udstyr til at udføre forskellige 
beregninger og målinger i produktionen

• Eleven kan finde og arbejde i overens-
stemmelse med gældende regler samt 
procedurer og systemer for sikkerhed, 
miljø og hygiejne.

•   Eleven kan indgå i gruppe orienteretpro-
    duktion herunder anvende viden om 
    produktionsgrupper/teams, arbejdsrol-
    ler, konflikthåndtering og beslutnings-
    processer ved udførsel af opgaver i pro-
    duktionsvirksomheder
•   Eleven kan tilrettelægge eget arbejde ud 
    fra forståelse af egen placering, rolle og
    samarbejdsflader i et produktionsflow
•   Eleven kan medvirke ved produktions-
    planlægning ud fra viden om forskellige
    produktionsformer, vareflow, flaskehal-
    se, nøgletal og jobrotation 
•   Eleven kan redegøre for planlægnings-
    mæssige, økonomiske og miljømæssige 
    fordele og ulemper ved forskellige pro-
    duktionsformer ud fra konkrete prakti-
    ske eksempler
•   Eleven kan med viden om effektivitets-
    krav og økonomisk givtig produktion 
    planlægge, gennemføre, overlevere og 
    evaluere en produktionsopgave som del 

Der skal arbejdes praktisk og teoretisk 
med grundlæggende forbedrings-og pro-
blemløsningsværktøjer, som f.eks. PD-
CA-hjulet (Plan, Do, Check, Act), fiske-
bensdiagram mfl. samt A3 modellen, VSM 
(Value Stream Mapping), Organisering I 
teams og planlægning med f. eks. Gantt-
kort

Desuden arbejdes der med organisations-
diagrammer og virksomhedsøkonomi.

Undervisningen består af teori og praktiske 
opgaver.

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



     af et team
•    Eleven er bevidst om betydningen af en
     fleksibel, innovativ og bæredygtig pro
     duktion samt et godt arbejdsmiljø 
•    Eleven kan bidrage med input til samt 
     medvirke ved gennemførsel af produkti-
     vitetsfremmende tiltag
•    Eleven kan anvende aktuelle værktøjer/
     metoder til effektivisering af produkti-
     onen (fx Lean, automatisering, Six Sig
     ma, 0-fejl produktion, Kaizen og pro-
     duktrationalisering)
•    Eleven kan medvirke til udvikling af et 
      godt arbejdsmiljø og en bæredygtig pro-
      duktion
•    Eleven kan tage initiativ til jobudvikling 
     herunder jobrotation
•    Eleven kan mundtligt og skriftligt kom
     munikere med egen og andre faggrupper 
•    Eleven kan anvende IT i relation til eget 
      job
•    Eleven kan udføre sit arbejde i henhold 
      til relevante procedurer og systemer
      for sikkerhed, kvalitet, miljø og hygiej-
      ne.

11670 Produkt- og 
produktionsudvik-
ling 

AVANCERET NI-
VEAU 

•   Eleven kan redegøre for relevante fakto-
     rer, der påvirker virksomheders økonomi
•   Eleven kan diskutere den industrielle 
     teknologiske udviklings betydning for ar-
     bejdsopgaver i branchen
•   Eleven kan analysere og vurdere relevan-
     te økonomiske og miljømæssige omkost-
     ninger, der er forbundet med fremstilling 
     af et produkt (fra råvare til færdigva-
     re)

Der skal arbejdes med værkstedsteknik og 
vedligeholdelsesformer, tegningsforståelse, 
produkt- og produktionssikkerhed samt 
lager- og flaskehalsproblematik.

Der anvendes Lean-værktøjer som f.eks. 
PDCA i praksis, laver planlægning vha. 
f.eks. Gantt-kort og økonomiske kalkulati-
oner bl.a. beregning af omkostninger.

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



•   Eleven kan vurdere og forklare forskellige
     behov og faktorer, som nødvendiggør ud-
     vikling af produktion og produkter (fx 
     teknologisk udvikling, konkurrence, bæ-
     redygtighed)
•   Eleven kan selvstændigt anvende meto-
     der og teknikker til systematisk arbejde 
     med produkt- og produktionsudvikling 
•   Eleven kan kortlægge og vurdere fakto-
     rer, der giver arbejdsmiljøbelastninger i 
     produktionsvirksomheder 
•   Eleven kan tage initiativ til reduktion af 
     produktionens ressourceforbrug og mil-
     jøbelastning (fx materialer/råvarer, vand, 
     energi)
•   Eleven kan selvstændigt anvende relevan
     te Lean værktøjer og teknisk dokumen-
     tation til optimering af flow og spild
•   Eleven kan medvirke ved optimering af 
     systemer til styring af fx kvalitets-, mil-
     jø-, og arbejdsmiljøstyring samt logistik
     og vareflow
•   Eleven kan medvirke ved effektivisering 
     og optimering af produktion og processer 
     med tilhørende beregninger/målinger
•   Eleven kan redegøre for typiske indsats
     områder, opsamle ideer til forbedrings
     tiltag i produktionen samt beskrive og 
     præsentere de forventede effekter (fx øko-
     nomi, effektivitet, sikkerhed, miljø).
•   Eleven kan søge, finde og bearbejde infor-
     mationer til brug ved produkt- og pro-
     duktionsudvikling
•   Eleven kan udvikle, revidere og kvalitets-
     sikre instruktioner, procedurebeskrivel-
     ser og tekniske dokumenter

I forbindelse med det praktiske projekt ar-
bejdes med afrapportering (Excel og Word, 
samt  tegneprogram)

Arbejdet er primært gruppebaseret arbej-
de.



•    Eleven forklare planlægningsmæssige, 
     økonomiske og miljømæssige fordele og 
     ulemper med udgangspunkt i praktiske
     eksempler 
•    Eleven kan kommunikere og præsentere 
     forslag til og resultater af produkt/pro-
     duktionsudvikling

44234 Reparation 
og vedligeholdelse 
for operatører

• Deltageren kan i samarbejde med andre 
faggrupper medvirke ved grundlæggende 
reparations- og vedligeholdelsesopgaver 
på produktionsanlæg i procesindustrien.

• Deltageren kan anvende håndværktøj til 
reparations og vedligeholdelsesopgaver 
herunder håndværktøj til tilspænding 
med moment. 

• Deltageren kan anvende måleudstyr 
til fejlfinding ved måling af spænding, 
strøm og modstand. 

• Deltageren kan desuden udbedre enkle 
elektriske og mekaniske fejl og mangler 
på produktions-anlæg ved at justere, 
udskifte eller reparere følere, aktuatorer, 
pumper, ventiler, elmotorer eller lignen-
de komponenter under iagttagelse af 
lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. 

• Endvidere kan deltageren  foretage op-
stramning / -spænding og udskiftning af 
kileremme, kæder og koblingselementer 
samt udføre kontrol af faste og variable 

     gear og kontrol af uplining.

Der skal arbejdes med pålidelighed, fejl-
findingsprincipper, A3 modellen og TPM i 
forbindelse med klargøring og omstillinger, 
samt sikkerhed i forbindelse med omstil-
ling/vedligehold og reparation. 

Der skal desuden arbejdes med korrekt 
valg og anvendelse af værktøj og måleud-
styr.

Undervisning foregår ved demonstration af 
systematisk tilgang til både reparation og 
vedligeholdelse. 

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



44384 Maskin og 
el-sikkerhed for 
operatører.

• Eleven kan betjene maskiner og produk-
tionsudstyr i procesindustrien sikker-
hedsmæssigt korrekt.

• Herunder kan deltageren redegøre for, 
acceptere og efterleve anvisninger og be-
skrivelser for anvendelse og funktion af 
beskyttelses- og sikkerhedsudstyr såsom 
låger, skærme, arbejdsafbryder, sikker-
hedsbetjening, lysgitter og nødstop.

• Endvidere kan deltageren i forbindelse 
med operatøropgaver såsom rengøring 
og omstilling foretage operatørafbrydel-
se/frakobling af energiforsyningen (el, 
luft og hydraulik) og sikre mod utilsigtet 
start/handling/aktivering.

• Eleven kan udføre arbejdet ud fra viden 
om maskin- og el-sikkerhed og i overens-
stemmelse med gældende instruktioner 
og procedurer.

Der skal arbejdes med love og regler om-
kring person,- produkt og processikkerhed 
vedrørende elektriske og maskintekniske 
anlæg samt EU og national lovgivning in-
den for en eller flere fareområder relevant 
for en industrioperatør, som f.eks. elektri-
ske, kemiske eller mekaniske fareområder.

I undervisning skal gennemgås sikkerheds-
datablade, CE- mærkning, bekendtgørelser 
og direktiver samt personlige værnemidler.

Eleven kommer til at løse opgaver til grup-
pearbejde på baggrund af oplæg fra faglæ-
reren. 
Gruppens løsningsforslag gennemgås ty-
pisk i plenum under supervision af faglæ-
rer.

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.

44217 Uorganisk 
kemi for operatører 
i procesindustrien

•   På baggrund af viden om kemiske grund-
    begreber, herunder grundstoffer, det 
    periodiske system, stoftyper, kemiske 
    bindinger og syre/base forhold, kan del-
    tageren anvende kemiske stoffer i pro-
    duktionen på en sikkerheds- og miljø-
    mæssig korrekt måde. 
• Deltageren kan
    foretage fortynding og opkoncentrering 
    samt medvirke ved udførelse af kemiske
    beregninger herunder beregning af ud-
    bytteprocenter på baggrund af støkio-
    metri.

Der skal arbejdes med kemi på grundlæg-
gende niveau i form af teorioplæg, forsøg/
opgaver og behandling af resultater.

Undervisningen opdeles i teori og praktiske 
opgaver.

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Summativ evaluering 
som Bestået/Ikke Be-
stået



10806 Engelsk F • Kommunikation: 

• Eleven kan På grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af talt fremmed-
sprog om udvalgte afgrænsede emner.

• Eleven kan på grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af skrevne frem-
medsproglige tekster om udvalgte af-
grænsede emner.

• Eleven kan udtrykke sig mundtligt med 
en vis præcision i et sammenhængende 
sprog med afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan mundtligt præsentere hoved-
indholdet af de væsentlige informationer 
i udvalgte teksttyper.

• Eleven kan referere og præsentere et for-
beredt stofområde.

• Eleven kan deltage med enkle sproglige 
udtryk i samtaler om udvalgte og af-
grænsede emner.

• Eleven kan udtrykke sig skriftligt med 
en vis præcision og i et enkelt og sam-
menhængende sprog tilpasset udvalgte 
emner.

• Eleven kan anvende og bearbejde vi-
den og informationer skriftligt inden for 
udvalgte afgrænsede emner, tekster og 
situationer.

• Eleven kan anvende multimodale me-
dier, dvs. ord, billeder, film, animation 
og lyd til at kommunikere mundtligt og 
skriftligt. 
 
 

Der arbejdes med både alment sprog og 
engelske fagudtryk og begreber med rela-
tion til dit fagområde. 

Målet er at styrke evnen til at kommuni-
kere i såvel almene som faglige sammen-
hænge.

Der arbejdes med alle elementer af faget: 
læse, lytte, tale og skrive, og der anvendes 
både trykt og digitalt materiale.

Der vil både skulle arbejdes individuelt og 
i samarbejde med andre.

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en standpunkt-
skarakter jf. 7-trinsska-
laen og præstationsstan-
darten for faget.



• Kommunikationsstrategier: 

• Eleven kan afprøve og anvende enkle lyt-
te- og læsestrategier hensigtsmæssigt i 
forhold til teksttype, situation og formål.

• Eleven kan afprøve hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder 
bruge omskrivninger, over 
begreber og synonymer.

• Eleven kan afprøve skrivestrategier efter 
skriveformål, herunder anvende viden 
om skriveprocessens faser.

• Eleven kan opsøge og anvende fagets 
hjælpemidler, hensigtsmæssigt til over-
sættelse, stavning, ordforråd, gramma-
tik, stavekontrol, ordbogsopslag, kilde-
søgning, tekstproduktion.

• Eleven kan anvende informationer og 
kilder, selvstændigt og kritisk. 

• Sprogbrug Sprogtilegnelse: 

• Eleven kan på grundlæggende niveau 
anvende et tilstrækkeligt præcist og 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte 
emner.

• Eleven kan udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og forståeligt med et afgrænset 
og veldefineret ordforråd inden for ud-
valgte emner og i udvalgte situationer.

• Eleven kan tale og skrive fremmedspro-
get så centrale grammatiske regler med 
betydning for hensigtsmæssig kommuni-
kation følges.

• Eleven kan anvende grundlæggende 
regler for opbygning af tekster med sans 



for struktur og sammenhæng inden for 
relevante, tekster og medier i erhverv, 
uddannelse, samfund og personlige og 
almene forhold. 

• Kultur- og samfundsforhold:  

• Eleven kan opnå og anvende grund-
læggende viden om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af fremmedsproget 
i erhverv, samfund og i personlige og 
almene sammenhænge.

• Eleven kan drage sammenligninger og 
genkende enkle forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur.

• Eleven kan identificere grundlæggende 
viden om erhverv, kultur og samfund i 
kontakten med mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål eller 
som internationalt kommunikationsmid-
del.



10816 Matematik 
niveau F.

• Eleven kan arbejde med tal og anvende 
enkle formeludtryk (symbol- og formalis-
mekompetence).

• Eleven kan genkende matematiske pro-
blemstillinger og deres repræsentationer 
i erhvervsmæssige og almene sammen-
hænge samt anvende matematiske frem-
stillingsformer af disse. (tankegangs- og 
repræsentationskompetence)

• Eleven kan foretage matematisering og 
løse matematiske problemer ved behand-
ling af enkle erhvervsmæssige og almene 
opgavetyper. (modellerings- og problem-
behandlingskompetence)

• Eleven kan dokumentere matematiske 
løsningsmetoder. (kommunikationskom-
petence)

• Eleven kan anvende relevante hjælpe-
midler. (hjælpemiddelkompetence)

• Der skal arbejdes med: 

• Almindelige regneoperationer med tal- 
og formeludtryk.

• Regningsarternes hierarki
• Procentregning
• Mål, vægt og massefylde
• Forholdsregning, flow
• Anvendelse af regnetekniske hjælpe-

midler
• Enkle plangeometriske figurer (cirkel, 

trekant og firkant)
• Enkle rumlige figurer (cylinder og pris-

me)
• Målestoksforhold

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.

Der afholdes mundtlig 
eksamen i faget med 
bedømmelse jf. 7 trins-
skalaen og præstations-
standarder for faget.



Fagrække Industrioperatør specialet Industrioperatør H2
Fagrække  IO H1 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

11150 Produkti-
on

AVANCERET NI-
VEAU 

• Eleven kan selvstændigt og 
i samarbejde med andre fremstille in-
dustrielle produkter og mellemvarer på 
produktionsanlæg og maskiner

• Eleven kan gennem anvendelse af 
Six Sigma fremgangsmåden deltage i 
sam-arbejde med projektledere og andre 
produktionsmedarbejdere og dermed 
bidrage til reduktion af variationerne i 
produktionsprocesserne. 

• Eleven kan på grundlag af rene fakta 
anvende metodertil at reducere spred-
ningen i en proces, herunder foretage 
isolation af problemer samt gennemføre 
kortlægning af processer.

• Eleven kan gennemføre validering af et 
målesystems anvendelighed samt anven-
de relevant statistisk analyse til be-
stemmelse af de vigtigste procesinput og 
deres sammenhænge

• Eleven kan selvstændigt foretage for-
søgsplanlægning til optimering af pro-
cesinput, samt anvende kontrolmetoder 
til langtidsovervågning af fejlkontrol ved 
processen.

• Eleven kan selvstændig vurdere fordele 
og ulemper ved forskellige produktions-
former og vurdere kvaliteten heraf.

• Eleven kan anvende IT på avanceret 
niveau i relation til eget og andres job-
områder

Der arbejdes, både praktisk og teoretisk, 
videre med kommunikation og samarbej-
de, SPC (Statistisk Proceskontrol), GMP i 
produktionen og andre relevante standar-
der, validering, kvalitetsstyring samt plan-
lægning og forbedringsværktøjer (Kaizen).

Der opnåes diagram- og tegningsforståel-
se, viden om teknisk informationssøgning 
samt lærer at udarbejde SOP/arbejdsin-
struktioner.

Desuden øves der i rapportskrivning (Ex-
cel og Word, samt  tegneprogrammer) og 
arbejder med virksomhedsøkonomi

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



11668 Arbejdsor-
ganisering 

RUTINERET NI-
VEAU 

• Eleven kan medvirke til effektiv udnyt-
telse af pro-duktionsudstyret

• Eleven kan selvstændigt anvende ma-
skin- og procesdata samt tekniske do-
kumenter i produktionen

• 10.Eleven kan anvende relevante me-
toder og udstyr til at udføre forskellige 
beregninger og målinger i produktionen

• Eleven kan finde og arbejde i overens-
stemmelse med gældende regler samt 
procedurer og systemer for sikkerhed, 
miljø og hygiejne.

•   Eleven kan indgå i gruppe orienteretpro-
    duktion herunder anvende viden om 
    produktionsgrupper/teams, arbejdsrol-
    ler, konflikthåndtering og beslutnings-
    processer ved udførsel af opgaver i pro-
    duktionsvirksomheder
•   Eleven kan tilrettelægge eget arbejde ud 
    fra forståelse af egen placering, rolle og
    samarbejdsflader i et produktionsflow
•   Eleven kan medvirke ved produktions-
    planlægning ud fra viden om forskellige
    produktionsformer, vareflow, flaskehal-
    se, nøgletal og jobrotation 
•   Eleven kan redegøre for planlægnings-
    mæssige, økonomiske og miljømæssige 
    fordele og ulemper ved forskellige pro-
    duktionsformer ud fra konkrete prakti-
    ske eksempler
•   Eleven kan med viden om effektivitets-
    krav og økonomisk givtig produktion 
    planlægge, gennemføre, overlevere og 
    evaluere en produktionsopgave som del 

Der skal arbejdes med elementer af Six 
Sigma, DMAIC (Define Measure Analyse 
Improve Control), og du præsenteres for 
SMED, OEE og TPM samt Poka yoke .

De Lean-værktøjer, der blev arbejdet med 
på H1 repeteres, da de indgår i eksamen.

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



     af et team
•    Eleven er bevidst om betydningen af en
     fleksibel, innovativ og bæredygtig pro
     duktion samt et godt arbejdsmiljø 
•    Eleven kan bidrage med input til samt 
     medvirke ved gennemførsel af produkti-
     vitetsfremmende tiltag
•    Eleven kan anvende aktuelle værktøjer/
     metoder til effektivisering af produkti-
     onen (fx Lean, automatisering, Six Sig
     ma, 0-fejl produktion, Kaizen og pro-
     duktrationalisering)
•    Eleven kan medvirke til udvikling af et 
      godt arbejdsmiljø og en bæredygtig pro-
      duktion
•    Eleven kan tage initiativ til jobudvikling 
     herunder jobrotation
•    Eleven kan mundtligt og skriftligt kom
     munikere med egen og andre faggrupper 
•    Eleven kan anvende IT i relation til eget 
      job
•    Eleven kan udføre sit arbejde i henhold 
      til relevante procedurer og systemer
      for sikkerhed, kvalitet, miljø og hygiej-
      ne.

11670 Produkt- og 
produktionsudvik-
ling 

AVANCERET NI-
VEAU 

•   Eleven kan redegøre for relevante fakto-
     rer, der påvirker virksomheders økonomi
•   Eleven kan diskutere den industrielle 
     teknologiske udviklings betydning for ar-
     bejdsopgaver i branchen
•   Eleven kan analysere og vurdere relevan-
     te økonomiske og miljømæssige omkost-
     ninger, der er forbundet med fremstilling 
     af et produkt (fra råvare til færdigva-
     re)

Der skal arbejde med forskellige vedligehol-
delsesformer- og filosofier. F.eks. planlagt 
vedligehold, forebyggende vedligehold og 
fejlretning

I forbindelse med det praktiske projekt, 
skal du bl.a. demonstrere viden om tav-
lemøder, produkt- og produktionssikker-
hed og lave objektiv dokumentation (Excel 
og Word, samt tegneprogrammer).

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



•   Eleven kan vurdere og forklare forskellige
     behov og faktorer, som nødvendiggør ud-
     vikling af produktion og produkter (fx 
     teknologisk udvikling, konkurrence, bæ-
     redygtighed)
•   Eleven kan selvstændigt anvende meto-
     der og teknikker til systematisk arbejde 
     med produkt- og produktionsudvikling 
•   Eleven kan kortlægge og vurdere fakto-
     rer, der giver arbejdsmiljøbelastninger i 
     produktionsvirksomheder 
•   Eleven kan tage initiativ til reduktion af 
     produktionens ressourceforbrug og mil-
     jøbelastning (fx materialer/råvarer, vand, 
     energi)
•   Eleven kan selvstændigt anvende relevan
     te Lean værktøjer og teknisk dokumen-
     tation til optimering af flow og spild
•   Eleven kan medvirke ved optimering af 
     systemer til styring af fx kvalitets-, mil-
     jø-, og arbejdsmiljøstyring samt logistik
     og vareflow
•   Eleven kan medvirke ved effektivisering 
     og optimering af produktion og processer 
     med tilhørende beregninger/målinger
•   Eleven kan redegøre for typiske indsats
     områder, opsamle ideer til forbedrings
     tiltag i produktionen samt beskrive og 
     præsentere de forventede effekter (fx øko-
     nomi, effektivitet, sikkerhed, miljø).
•   Eleven kan søge, finde og bearbejde infor-
     mationer til brug ved produkt- og pro-
     duktionsudvikling
•   Eleven kan udvikle, revidere og kvalitets-
     sikre instruktioner, procedurebeskrivel-
     ser og tekniske dokumenter

Der arbejdes videre med lager- og flaske-
halsproblematik, anvendelse af PDCA 
og Gantt-kortlægning samt økonomiske 
beregninger og
Lean-værktøjskassen generelt



•    Eleven forklare planlægningsmæssige, 
     økonomiske og miljømæssige fordele og 
     ulemper med udgangspunkt i praktiske
     eksempler 
•    Eleven kan kommunikere og præsentere 
     forslag til og resultater af produkt/pro-
     duktionsudvikling

11648 Fejlfinding, 
reparation og ved-
ligehold

AVANCERET NI-
VEAU 

•  Eleven kan identificere, lokalisere og vur-
    dere fejl og mangler på anlæg og maski-
    ner
•  Eleven kan selvstændigt justere, fejlfinde 
    på og skifte almindelige komponenter 
    inden for automation og styringsteknik
•  Eleven kan selvstændigt foretage monta-
    ge og demontage samt kontrollere og ju-
    stere enkle funktioner
•  Eleven kan fejlmelde og overlevere repa-
    rations- og vedligeholdelsesopgaver til
    rette reparatør/tekniker 
•  Eleven kan i samarbejde med andre fag-
    grupper medvirke ved planlægning 
    og udførsel af reparations- og vedligehol-
    delsesopgaver på forskellige anlæg og 
    maskiner, herunder udfærdige vedlige-
    holdsplaner
•  Eleven kan selvstændigt udføre løbende
    operatør vedligehold til forebyggelse af 
    produktionsforstyrrende fejl på anlæg og 
    maskiner 
•  Eleven kan selvstændigt anvende teknisk 
    dokumentation ved fejlfindings- repa-
    rations- og vedligeholdelsesopgaver samt 
    udføre relevante beregninger og målin-
    ger 
•  Eleven kan selvstændigt udføre gængse 

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.

Der skal arbejdes med forskellige styringer 
og fejlfindingsprincipper, værkstedsteknik, 
tegningsforståelse og vedligeholdelsesfor-
mer samt arbejdsmiljø

I forbindelse med projektet skal der des-
uden arbejdes med produkt- og pro-
duktionssikkerhed, dokumentation og 
afrapportering (Excel og Word, samt teg-
neprogrammer) samt kommunikation og 
samarbejde 



Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.

     reparations- og vedligeholdelsesopgaver
•   Eleven kan i samarbejde med reparatø-
     rer/teknikere udfærdige vedligeholds-
     plan for produktionsanlæg og maskiner
•   Eleven kan tage initiativ til og i samar-
     bejde med reparatører/teknikere formu-
     lere behov for samt medvirke ved opti-
     mering af vedligeholdelsesarbejdet
•   Eleven kan udføre arbejdet i overens
     stemmelse med instruktioner og proce-
     durer samt gældende krav og regler for 
     sikkerhed og arbejdsmiljø (herunder ma-
     skin- og el-sikkerhed)

11159 Kvalitet 

AVANCERET NI-
VEAU 

•   Eleven kan planlægge og gennemføre 
     kvalitetskontrol
•   Eleven kan vurdere kvalitet af råvarer og
     færdigvarer med tilhørende test og ana-
     lyser
•   Eleven kan anvende og rapportere i for-
     skellige systemer til kvalitetskontrol og 
     dokumentation af produktion/produkt
•   Eleven kan udføre relevante kvalitetsop-
     gaver i overensstemmelse med gældende 
     krav, procedurer og systemer for kvalitet 
     og hygiejne
•   Eleven kan udføre forskellige målinger og
     beregninger i forbindelse med løsning af 
     kvalitetsopgaver
•   Eleven kan anvende IT til planlægning, 
     udførsel og dokumentation af kvalitets-
     opgaver
•   Eleven kan søge, finde og bearbejde in-
     formationer til brug ved kvalitetskontrol 
     af produktion og produkter 

Der skal arbejdes med standarder for 
kvalitetsstyring f.eks. ISO, DS, EMAS, 
DIN, osv., GMP, kontrol i forbindelse med 
kvalitetsstyring og IT i forbindelse med 
kvalitetsstyring og miljø- og sikkerhedsbe-
stemmelser samt fremstilling af URS (User 
Requirement Specification)

Der skal laves økonomiberegninger, valide-
ring skrive SOP’er og udføre sidemandsop-
læring

Formativ evaluering 
gennem feedback.

Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og præ-
stationsstandarten for 
faget.



•   Eleven kan mundtligt og skriftligt rede-
     gøre for relevante kvalitetsforhold i 
     produktionen samt udføre kvalitetsar-
     bejde i samspil med virksomhedens 
     organisation 
•   Eleven kan tage initiativ til og formulere 
     behov for optimering af kvalitetsarbejde
     (fx revision af procedurer for kvalitets-
     styring samt tilhørende arbejdsinstruk-
     tioner)

43983 Valide-
ringsopgaver for 
operatører

• På baggrund af viden om principper 
forvalidering kan deltageren medvirke 
ved kvalificerings- og valideringsopgaver 
inden for produktion. 

• Deltageren kan medvirke ved udarbej-
del-se og anvendelse af valideringsproto-
kol,testplan og valideringsrapport ud fra 
en grundlæggende valideringsstruktur 
ogelementerne heri. 

• Deltageren kan dokumentere at arbejdet 
er udført efter gældende regler

Der skal arbejdes med validering af proces 
ved procesudstyr, der anvendes i forbindel-
se med svendeprøven, under iagttagelse af 
GMP valideringsprincipper (Kvalificerings-
principper). 

Der vil være en teoretisk gennemgang af 
validering ved udstyrskvalificering som DQ 
og IQ med fokus på OQ, PQ, PV og integre-
ring i udstyrsdokumentation. 
Samtidig vil læringselementer fra H1 blive 
repeteret. 

Disse indgår i gruppearbejdet omkring ud-
arbejdelse af bilag til SOP for procesudsty-
ret der vil indgå i svendeprøven.

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Summativ evaluering 
som Bestået/Ikke Bestå-
et



44218 Organisk 
kemi for operatø-
rer i procesindu-
strien

•   På baggrund af viden om grundbegreber 
     inden for organisk kemi, herunder 
     stofgrupper, bindinger og reaktionsmøn-
     stre, kan deltageren arbejde med organi-
     ske stoffer i synteser og biotekniske pro-
     cesser herunder styre og regulere reakti-
     onsbeholdere og renseprocesser på en 
     sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Der skal arbejdes med organisk kemi på 
grundlæggende niveau i form af teorioplæg 
og forsøg/opgaver og behandling af resul-
tater.

Undervisningen foregår som en blanding af 
teori og praksis

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Summativ evaluering 
som Bestået/Ikke Bestå-
et



10806 Engelsk F • Kommunikation: 

• Eleven kan På grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af talt fremmed-
sprog om udvalgte afgrænsede emner.

• Eleven kan på grundlæggende niveau 
forstå hovedindholdet af skrevne frem-
medsproglige tekster om udvalgte af-
grænsede emner.

• Eleven kan udtrykke sig mundtligt med 
en vis præcision i et sammenhængende 
sprog med afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan mundtligt præsentere hoved-
indholdet af de væsentlige informationer 
i udvalgte teksttyper.

• Eleven kan referere og præsentere et for-
beredt stofområde.

• Eleven kan deltage med enkle sproglige 
udtryk i samtaler om udvalgte og af-
grænsede emner.

• Eleven kan udtrykke sig skriftligt med 
en vis præcision og i et enkelt og sam-
menhængende sprog tilpasset udvalgte 
emner.

• Eleven kan anvende og bearbejde vi-
den og informationer skriftligt inden for 
udvalgte afgrænsede emner, tekster og 
situationer.

• Eleven kan anvende multimodale me-
dier, dvs. ord, billeder, film, animation 
og lyd til at kommunikere mundtligt og 
skriftligt. 
 
 

Der arbejdes videre med både alment 
sprog og engelske fagudtryk og begreber 
med relation til dit fagområde. 

Målet er at styrke din evne til at kommu-
nikere i såvel almene som faglige sam-
menhænge.

Der arbejdes med alle elementer af faget: 
læse, lytte, tale og skrive, og der anvendes 
både trykt og digitalt materiale.

Der vil både skulle arbejde individuelt og i 
samarbejde med andre.

Formativ evaluering gen-
nem feedback.

Der gives en standpunkt-
skarakter jf. 7-trinsska-
laen og præstationsstan-
darten for faget.



• Kommunikationsstrategier: 

• Eleven kan afprøve og anvende enkle lyt-
te- og læsestrategier hensigtsmæssigt i 
forhold til teksttype, situation og formål.

• Eleven kan afprøve hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder 
bruge omskrivninger, over 
begreber og synonymer.

• Eleven kan afprøve skrivestrategier efter 
skriveformål, herunder anvende viden 
om skriveprocessens faser.

• Eleven kan opsøge og anvende fagets 
hjælpemidler, hensigtsmæssigt til over-
sættelse, stavning, ordforråd, gramma-
tik, stavekontrol, ordbogsopslag, kilde-
søgning, tekstproduktion.

• Eleven kan anvende informationer og 
kilder, selvstændigt og kritisk. 

• Sprogbrug Sprogtilegnelse: 

• Eleven kan på grundlæggende niveau 
anvende et tilstrækkeligt præcist og 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte 
emner.

• Eleven kan udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og forståeligt med et afgrænset 
og veldefineret ordforråd inden for ud-
valgte emner og i udvalgte situationer.

• Eleven kan tale og skrive fremmedspro-
get så centrale grammatiske regler med 
betydning for hensigtsmæssig kommuni-
kation følges.

• Eleven kan anvende grundlæggende 
regler for opbygning af tekster med sans 



for struktur og sammenhæng inden for 
relevante, tekster og medier i erhverv, 
uddannelse, samfund og personlige og 
almene forhold. 

• Kultur- og samfundsforhold:  

• Eleven kan opnå og anvende grund-
læggende viden om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af fremmedsproget 
i erhverv, samfund og i personlige og 
almene sammenhænge.

• Eleven kan drage sammenligninger og 
genkende enkle forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur.

• Eleven kan identificere grundlæggende 
viden om erhverv, kultur og samfund i 
kontakten med mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål eller 
som internationalt kommunikationsmid-
del.


