
Procesoperatør Hovedforløb V.6

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 studievejleder og en lærer, in-
den for de første 2 uger af grundforløbet. 
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 5 år, inklusive grundforlø- 
       bet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre 
           uddannelsen som erhvervsuddan- 
           nelse for unge, varer uddannelsens
   trin 1, procesarbejder, 1 år og 6  
           måneder, hvoraf skoleundervisnin- 
           gen udgør 12 uger tilrettelagt med
   mindst en skoleperiode. Uddan- 
           nelsens speciale varer yderligere 2  
           år, hvoraf skoleundervisningen i  
           udgør 23 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, procesarbej-
           der, 1 år og 3 måneder, hvoraf 
           skoleundervisningen udgør 11 
           uger.
   Uddannelsens speciale varer yder-
           ligere 1 år og 6 måneder, hvoraf 
           skoleundervisningen udgør 20 
           uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervis-
           ning opdeles i mindst to skoleperi-
           oder for euv-forløb efter § 66y,
   stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsud-
           dannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 
           og 3 varer uddannelsens hovedfor-
           løb for elever i eux-forløb 4 år,
   hvoraf skoleundervisningen udgør
           64,6 uger fordelt på mindst tre 
           skoleperioder. Alle skole- og prak-
           tikperioder, der ikke er afslutten- 
           de, skal have et omfang af ca. et
           halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrække-
           ligt elevantal i eux-forløb skal til-
           rettelægge undervisningen i paral-
           lelle spor, således at eleverne i et
           spor er i praktikuddannelse, mens
           eleverne i et andet spor er i skole-
           undervisning.
   Skoleperioder, der indeholder un-
           dervisning i gymnasiale fag, skal 
           afsluttes ved en gymnasial eksa-
           menstermin.



Kompetencemål for procesoperatører.
§ 4 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser til procesoperatør.
Fag: Kompetancer for hovedforløbet til procesoperatør version 6 gældende fra 01-08-2015 og fremefter
Niveau: Uden niveau
1)Eleven kan udføre enkle opgaver ved  
   planlægning og gennemførsel af team 
   baseret procesindustriel produktion 
   med fysiske, kemiske og biologiske en- 
   hedsoperationer i overensstemmelse  
   med gældende krav, regler og instrukti- 
   oner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

2)Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte 
   og foretage enkel omstilling af produkti- 
   on på proces- og produktionsanlæg. 

3)Eleven kan udtage enkle prøver og ud- 
   føre enkle driftsanalyser samt registrere 
   og dokumentere rele-vante produktions- 
   og kvalitetsmæssige forhold. 

4)Eleven kan udføre transport- og lager 
   opgaver i tilknytning til produktionen. 

5)Eleven kan anvende styrings-, regu- 
   lerings- og overvågningssystemer ud fra 
   faglig viden om SRO til overvågning  
   af produktionen samt udføre korrige- 
   rende handlinger ved rutineprægede  
   afvigelser fra normal produktion. 

6)Eleven kan medvirke ved fejlfinding, 
   fejlretning og justering af enkle meka- 
   niske og styrings- og reguleringstekni- 

   ske fejl og mangler på produktions- og 
   procesanlæg i samarbejde med repara- 
   tører og teknikere. 

7)Eleven kan udføre rengøring, rundering, 
   kontrol og inspektion af produktionsud 
   styr ud fra faglig viden om udstyrets 
   virkemåde og funktion. 

8)Eleven kan udføre demontage og monta- 
   ge af komponenter og enkelt produkti- 
   ons- og procesudstyr teknisk, hånd- 
   værksmæssigt og sikkerhedsmæssigt  
   korrekt. 

9)Eleven kan anvende relevante fagudtryk 
   og begreber ved  rutinepræget rapporte- 
   ring, overlevering og fejlmelding. 

10)Eleven kan medvirke ved gennemførsel 
     af løbende forbedringer i produktionen 
     samt projekt- og udviklingsarbejde  
     med andre faggrupper. 

11)Eleven kan koble teoretiske faglige be- 
     greber, metoder, værktøjer og bereg 
     ninger med praktiske operatøropgaver  
     i virksomheden. 
 

12)Eleven kan planlægge og gennemføre 
     team-baseret produk tion i ønsket  
     kvalitet, til aftalt tid, med mindst mu- 
     ligt ressourceforbrug samt i overens- 
     stemmelse med gældende instruktio-
     ner, procedurer og systemer for pro-
     duktion, sikkerhed, dokumentation, 
     kvalitet, hygiejne og miljø. 

13)Eleven kan udtage prøver og udføre 
     tilhørende analyser af kemiske, fysiske 
     og biologiske processer og produkti-
     on samt omsætte resultater til aktiv 
     handling i produktionsprocessen. 

14)Eleven kan tilkoble, opstarte samt va- 
     retage drift af og produktion på hjæl- 
     peanlæg i produktionen. 

15)Eleven kan udføre proaktiv overvåg- 
     ning af produktion og procesflow via 
     it-baserede styrings-, regulerings- og  
     overvågningssystemer ud fra faglig 
     viden i relation til SRO komponenter,  
     enheder og systemer. 
 
16)Eleven kan udføre rengøring, kontrol  
     og omstilling af produktionsudstyr. 
 



17)Eleven kan udføre fejlfinding, fejlret- 
     ning, justering og fejl melding af enkle 
     mekaniske og styrings- og regule- 
     ringstekniske fejl og mangler på pro- 
     duktions- og procesanlæg teknisk,  
     håndværks- og sikkerhedsmæssigt 
     korrekt. 

18)Eleven kan udføre kompliceret fejlfin- 
    ding, fejlretning, reparation og vedlige- 
    hold af proces- og produktionsanlæg i 
    samarbejde med interne og eksterne  
    reparatører og teknikere. 

19)Eleven kan udnytte produktionsudsty- 
     ret effektivt ud fra faglig viden om pro- 
     duktionsudstyrets komponenter,  
     enheder og systemer. 

20)Eleven kan udføre operatøropgaver 
     miljø- og energibevidst samt medvirke  
     til minimering af produktionens miljø 
     belastning gennem reduktion af pro-
     duktionens ressource forbrug (energi, 
     vand og materialer). 

21)Eleven kan med baggrund i viden om  
     procesindustriens produktions- og  
     markedsvilkår selvstændigt gennemfø- 
     re  løbende forbedringer samt medvirke 
     ved effektivisering og optimering af  
     produktion og ressourceforbrug i  
     teams og som del af tværgående ar- 
     bejdsgrupper og projekter. 
 

22)Eleven kan rapportere og kommunike- 
     re i en procesindustriel organisation 
     på dansk og engelsk. 

23)Eleven kan anvende fremmedsprogede  
     manualer, håndbøger og informations- 
     teknologiske værktøjer til faglig viden- 
     søgning. 

24)Eleven kan anvende og revidere/udar- 
     bejde teknisk dokumentation. 
 
Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-11, jf. 
           stk. 1, gælder for alle elever på 
           hovedforløbet. 
 
Stk. 3. Kompetencemålene nr. 12-24, jf. 
           stk. 1, gælder for specialet. 
 
Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. 
           gennemføres ud over de i stk. 2 og
           3 fastsatte mål: 

1)Dansk på A-niveau, fra uddannelsen til
   teknisk studentereksamen med uddan-
   nelsestiden 155 timer svarende til 6,2
   uger.

2)Engelsk på B-niveau, fra uddannelsen
   til teknisk studentereksamen med ud-
   dannelsestiden 120 timer svarende til
   4,8 uger.

3)Matematik på B-niveau, fra uddannel 
   sen til teknisk studentereksamen med
   uddannelsestiden 125 timer svarende

   til 5 uger.

4)Fysik på B-niveau, fra uddannelsen til  
   teknisk studentereksamen med uddan-
   nelsestiden 90 timer svarende til 3,6 
   uger.

5)Kemi på B-niveau, fra uddannelsen til 
   teknisk studentereksamen med uddan-
   nelsestiden 135 timer svarende til 5,4
   uger.

6)Teknikfag på B-niveau – Design og pro- 
   duktion, jf. bekendtgørelse om sær- 
   lige gymnasiale fag m.v. til brug for  
   erhvervsuddannelser, dog med uddan- 
   nelsestiden 100 timer  svarende til 4  
   uger. 

7)Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørel- 
   se om særlige gymnasiale fag m.v. til  
   brug for erhvervsuddannelser, uddan- 
   nelsestid 25 timer svarende til 1 uge. 

8)Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse 
   om særlige gymnasiale fag m.v. til brug 
   for erhvervsuddannelser, dog med ud 
   dannelsestiden 15 timer svarende til 0,6
   uge. 

9)Valgfag i form af et løft af niveau i et fag 
   (uddannelsestid 100 timer svarende til 
   4 uger). 
 
Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde 
           matematik A som valgfag. 



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. 

Stk. 3.Bekendtgørelse om merit i de gym- 
          nasiale uddannelser finder anven- 
          delse for merit i fag på gymnasialt
  niveau, når fagene indgår som led 
          i et eux-forløb.

Stk. 6.Alle skoleperioder, med undtagelse 
          af den sidste, skal bestå af under- 
          visning af både gymnasiale fag  
          og erhvervsuddannelsesfag i et  
          sådan omfang, at der er mulig- 
          heden for samspil og synergi mel- 
          lem de enkelte aktiviteter. Skolens 
          samlede tilrettelæggelse af under- 
  visningen i eux-forløbet skal sikre 
          synergien mellem erhvervsuddan- 
          nelsens kompetencemål og måle- 
          ne for de gymnasiale fag efter stk.  
          4. Skolen skal sikre, at undervis- 
          ningen i fag på gymnasialt niveau  
          så vidt muligt knytter an til den  
          konkrete elevgruppes erhvervs- 
          uddannelser, herunder at opga- 
          ver, projekter m.v. i rimeligt om- 
  fang giver mulighed for at inddra- 
          ge viden, begreber og indhold fra  
          den enkelte elevs uddannelse. 

Stk. 7.Uddannelsestiden for de gymna- 
          siale fag i hovedforløbet omfatter 
          den samlede lærerstyrede elevakti- 
          vitet, dvs. den tid, eleverne deltager 
          i forskellige former for lærerstyret  
          undervisning og i øvrige aktiviteter, 
          som er organiseret af skolen til rea- 
          lisering af fagets formål, herunder 
          faglig og metodisk vejledning. Ud- 
          dannelsestid omfatter dog ikke ele- 
          vernes forberedelse til undervis- 
          ningen, det skriftlige arbejde og 
          de officielle prøver. Skolen skal ved

         
           tilrettelæggelsen af undervisning i
           gymnasiale fag, hvor der ikke i  
           uddannelsestiden indgår tid til  
           afholdelse af prøver, sørge for at 
           medregne fornøden tid hertil. 

Stk. 8.Omfanget af det skriftlige arbejde i 
          fagene opgøres i elevtid. Elevtiden  
          er den forventede tid, en gennem- 
          snitlig elev på det pågældede ni- 
          veau skal bruge for at udfærdige  
 en besvarelse af de skriftlige opga- 
          ver i faget. Elevtiden omfatter ikke 
          interne prøver. For elever i eux-for- 
          løb skal der mindst afsættes 500  
          timers elevtid til den enkelte elevs  
          skriflige arbejde. Elevtiden fordeles 
          af skolen med passende inddragel- 
          se af de principper for fordeling af  
          elevtid, som fremgår af reglerne om 
          de gymnasiale uddannelser. Dele  
          af elevtiden kan af hensyn til sy- 
          nergien i det samlede eux-forløb og   
          elevernes progression afvikles i for- 
  bindelse med andre dele i forløbet  
          end de gymnasiale fag, herunder  
          grundfag i grundforløbet. 

Stk. 9.Samspillet mellem skole og prak- 
          tikvirksomhed beskrives i uddan- 
          nelsesordningen, jf. bekendtgørel- 
          se om erhvervsuddannelser.



Fagnummer og navn Vejledende tid i 
uger

Procesarbejder 
(trin 1)

Procesoperatør 
(trin 2)

Procesoperatør (trin 
1 + trin 2), samlet 
varighed

Grundfag 2 2 4
10817 - Kemi F 2 X 2
10817 - Kemi E 2 (X) (2)
10817 - Kemi C 2 X 2
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12 23 35

Procesarbejder (trin 1)
11177-1 Proces fysik 1 X 1
11242-2 Styring, regulering og overvågning 1 2,5 X 2,5

11255-2 Procesteknologi 1 2,5 X 2,5

11274-2 Produktionsudstyr 1 1,5 X 1,5
11281-2 Produktionsstyring og organisering 1 1,5 X 1,5

Procesoperatør (trin 2)
11179-3 Styring, regulering og overvågning 2 5 X 5

11256-3 Procesteknologi 2 4 X 4
11280-3 Produktionsudstyr 2 3 X 3
11183-3 Produktionsstyring og organisering 2 2 X 2

11283-3 Produktion og optimering 4,6 X 4,6

11285-3 L-AUS arbejde i produktionen 0,4 X 0,4

Valgfri specialefag

44233 Produktion i biotekindustrien 1 X 1

45940 Fejlfinding på automatik og instrumentering 1 X 1

45941 Fejlfinding på komplekse procesanlæg 1 X 1



Fagrække procesoperatør specialet procesarbejder H1-H2
Fagrække  PO H1/H2 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

Proces fysik (1 uge) • Eleven kan anvende grundlæggende  
  fysisk viden om temperatur, flow, tryk,
  el og energi samt fysiske love, formler,
  begreber og SI-enheder med præfikser 
  i forhold til forståelse, bearbejdning og 
  løsning af procestekniske problemstil
  linger med tilhørende beregninger

• Eleven undervises i grundlæggende 
fysisk viden om temperatur, flow, tryk, 
el og energi samt fysiske love, formler, 
begreber og SI-enheder med præfikser 
i forhold til forståelse, bearbejdning og 
løsning af procestekniske problemstil-
linger med tilhørende beregninger

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Summativ evalue-
ring ved elevfrem-
læggelser.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.

Styring, regulering 
og overvågning I (2,5 
uger)
Rutineret niveau

• Eleven kan med faglig viden om SRO
  komponenter/enheder/systemer over
  våge produktionen via styrings-, regu
  lerings- og overvågningssystemer 
• Eleven kan medvirke til forebyggelse
  af produktionsforstyrrende fejl samt 
  fejlfinding og fejlretning af enkle sty
  rings- og reguleringstekniske fejl på
  produktions/procesanlæg inkl. fejl
  melding og dokumentation
• Eleven kan udføre relevante beregnin
  ger og målinger i forbindelse med løs
  ning af opgaverne
• Eleven kan anvende it som værktøj i 
  relation til styring, regulering og over
  vågning

• Introduceres til kontrolrum med over-
vågningsudstyr og dataopsamling

• Introduceres til Lineclearance-begrebet 
på procesanlæggene for forebyggelse af 
fejl

• Metodegennemgang af systematisk 
fejlfinding

• Teoretisk introduktion til PID-regule-
ring

• Gennemgang af typiske fejl og anvend-
te løsninger

• Der undervises i teoretisk beregning af 
EL-tekniske beregninger

• Introduceres til PLC- styring og pro-
grammering

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



Procesteknologi I (2,5 
uger)
Rutineret niveau

• Eleven kan varetage produktion på
  samt rengøring og kontrol af produk-
  tionsudstyr
• Eleven kan udtage prøver, udføre 
  enkle målinger og analyser, vurdere
  prøveresultater og efter behov iværk-
  sætte korrigerende handlinger
• Eleven kan udføre opgaverne i over-
  ensstemmelse med gældende instruk-
  tioner og procedurer

• Udarbejdelse og udførelse af en rengø-
ringsinstruktion(SOP)

• Udarbejdelse af 5S auditskema
• Produktanalyse og registrering ved 

simuleret driftskørsler, samt korrige-
rende handling ved afvigelser

• Løbende evaluering af elevernes prak-
tiske udførsel og forståelse af opgaver-
ne og sammenhængen

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.

Produktionsudstyr I 
(1,5 uger)
Rutineret niveau

• Eleven kan udføre rengøring og dag
  ligt operatør vedligehold samt kontrol
  og omstilling af produktionsudstyr 
• Eleven kan udføre fejlmelding, fejlfin
  ding og fejlretning/justering af enkle
  mekaniske fejl og mangler på produk
  tions/procesanlæg i overensstem
  melse med gældende instruktioner og
  procedurer
• Eleven kan medvirke til effektiv ud-
  nyttelse af produktionsudstyret ud fra 
  faglig viden i relation til produktions-
  udstyrets komponenter/enheder/sy-
  stemer samt sammenhængen mellem
  det mekaniske og det styringstekni- 
  ske.

• Introduktion til brug af kemiske pro-
dukter i forbindelse med rengøring 
eks. Koncentrationer, egenskaber, 
kemiske reaktioner og sikkerhed i bru-
gen af disse

• Introduceres til Lineclearance-begrebet 
på procesanlæggene for forebyggelse af 
fejl

• Metodegennemgang af systematisk 
fejlfinding gennemgang af Pumpetek-
nik, ventilteori osv.

• Gennemgang af typiske fejl og anvend-
te løsninger

• Teorien omkring flaskehalsidentifikati-
on, kapacitetsberegninger og maskin-
belastninger, effektiviseringstiltag

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



Produktionsstyring 
og organisering I (1,5 
uger)
Rutineret niveau

• Eleven kender egen rolle og placering i
   et produktionsflow og kan medvirke
   ved gruppeorienteret produktion. 
• Eleven kan kommunikere og rappor-
   tere i tilknytning til operatørfunktio-
   nen samt medvirke ved udformning
   af produktionsplaner.
• Eleven er bevist om globaliseringens
   indflydelse på virksomhedens pro-
   duktionsprocesser og konkurrence-
   evne 
• Eleven kan tage medansvar for egne
   læreprocesser

• Teambaseret driftssimuleringer og pro-
blemløsningsopgaver der gennemgås 
transaktions-analyser.

• Tavlemøder samt planlægning efter 
Gantt-metode

• Batchdokumentation over produktio-
nen udført efter GMP-mindset.

• Teoretiske LEAN-optimeringsmetoder 
anvendes i praksis i forbindelse med 
simuleret produktionsmiljø for at styr-
ke virksomhedens konkurrenceevnen.

• Erfaringsdeling fra erhvervslivet samt 
tilhørende virksomhedsbesøg om for-
ventninger og krav der stilles til eleven

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.

Kemi F 2,0 uger • Eleven har kendskab til anvendelse af
   kemiske begreber og modeller. 
• Eleven kan under vejledning foretage
   beregninger i sammenhæng med det
   kemifaglige arbejde. 
• Eleven kan under vejledning arbejde
   eksperimentelt med faget.
• Eleven kan under vejledning udføre
   forsvarligt arbejde med kemikalier. 
• Eleven kan kan foretage søgning og
   anvende kemisk information samt
   relevante it-værktøjer. 
• Eleven kan under vejledning doku-
   mentere og formidle resultater af sit 
   kemifaglige arbejde.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Summativ evalue-
ring ved elevfrem-
læggelser.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



Produktion i biotekin-
dustri 1,0 uge

• Deltageren kan med baggrund i viden
   om fermenteringstankes opbygning 
   og virkemåde, medvirke ved biotek-
   nologisk produktion, hvor der arbej-
   des med mikroorganismer. Deltage-
   ren kan foretage oprensning af pro-
   dukter og udføre processer i forbin-
   delse med proteinsyntese, gæring,
   enzymer og gensplejsning.

• Teorier om Bioteknologisk produktion 
indenfor fermentering, cellegenetik og 
udstyr.

• Praktiske laboratorieøvelser indenfor 
fermentering

Formativ evaluering 
gennem feedback.



Fagrække procesoperatør speciale procesoperatør H3-H4
Fagrække  PO H3-H4 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

Styring, regulering og 
overvågning II (5 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre planlægge samt udfø- 
   re proaktiv overvågning af produktion 
   og procesflow via styrings-, regule- 
   rings- og overvågningssystemer 
•  Eleven kan udføre montage, demon- 
   tage, kontrol, justering og vedligehold  
   af udstyr til styring, regulering og  
   overvågning af proces/produktionsan- 
   læg
•  Eleven kan udføre fejlfinding, fejlret- 
   ning og reparation af gængse/repræ- 
   sentative styrings- og reguleringstek- 
   niske fejl på produktions/procesanlæg
•  Eleven kan i samarbejde med interne/ 
   eksterne reparatører og teknikere ud-
   føre kompliceret fejlfinding, fejlretning, 
   reparation og vedligehold 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til styring, regulering og overvågning  
   af procesanlæg.
•  Eleven kan medvirke ved kalibrering  
   og validering af udstyr  
•  Eleven kan anvende it som værktøj i  
   tilknytning til udstyr og systemer til  
   styring, regulering og overvågning.

• Eleven undervises i opgaver hvor 
der arbejdes i selvstyrende grupper, 
hvor de i praktiske driftscenarier 
skal forholde sig til tidsplanlægning 
under korrekt udført drift på an-
læg.

• Eleven undervises i vedligehold af 
instrumenteringskomponenter, 
såsom Pt-100 og flowtransmitter 
og udfører praktiske vedligeholds 
opgaver.

• Eleven undervises i PI diagram, 
el-diagram og funktionsdiagram og 
udfører praktiske opgaver hvor de 
skal læse og tolke dokumenter.

• Eleven undervises i basal kalibre-
ringsteknik og i generelle valide-
ringsprincipper.

• Der undervises i brugen af HMI/
SCADA-systemer under praktiske 
driftscenarier.

• Eleven undervises i teoretiske be-
regninger som er knyttet de prakti-
ske kørsler på anlæggene - såsom 
effektberegninger, udnyttelsesgra-
der, reguleringssløjfer mm.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan indgå i SRO-projekter in- 
   den for optimering, test, udvikling, re- 
   novering og ny-etablering af produkti- 
   on og procesanlæg. 
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger og målinger i forbindelse med løs- 
   ning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og  
   procedurer

Procesteknologi II 
(4,0 uger)
Avanceret niveau

• Eleven kan medvirke i projekter inden
   for optimering, test, udvikling, reno-
   vering og nyetablering af produktion 
   og procesanlæg.
• Eleven kan udtage repræsentative
   prøver, foretage kemiske/fysiske ana-
   lyser, behandle prøveresultater sta-
   tistisk korrekt samt omsætte prøvere-
   sultater til korrigerende og optimeren-
   de handlinger.
• Eleven kan redegøre for funktionen af
   typiske enhedsoperationer med til-
   hørende gængs udstyr, der anvendes i
   større procesanlæg samt anvende 
   denne viden til at planlægge og iværk-
   sætte drift af eksisterende anlæg og
   idriftsættelse af nye anlæg.
• Eleven kan anvende viden om fysik og
   kemi i sit arbejde og tage de nødvendi-
   ge forholdsregler ved arbejdets udfø-
   relse.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



• Eleven kan selvstændigt og i samar-
   bejde med andre styre og overvåge
   procesanlæg til forarbejdning af kemi-
   ske og fysiske processer med hensyn-
   tagen til generelle og specifikke krav 
   omkring procesforløbet.
• Eleven kan tilkoble, opstarte og vare-
   tage driften af forsynings- og hjælpe-
   anlæg til produktionen.
• Eleven kan udføre relevante beregnin-
   ger og målinger i forbindelse med løs-
   ning af opgaverne
• Eleven kan udføre opgaverne teknisk,
   håndværksmæssigt og sikkerheds-
   mæssigt korrekt samt i overensstem-
   melse med gældende instruktioner og
   procedurer.

Produktionsudstyr II 
(3,0 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan planlægge og udføre  
   montage og demontage samt kontrol,  
   justering, fejlfinding, fejlretning og  
   vedligehold samt tilhørende bereg- 
   ninger på baggrund af faglig viden om  
   måleteknik og produktionsudstyrets  
   komponenter og enheder 
•  Eleven kan planlægge og udføre dag- 
   lig vedligeholdelse af procesanlæg for  
   at forebygge fejl og nedbrud og sikre   
   en sikker og effektiv drift. 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til produktionsudstyret. 

• Der undervises i den praktiske præ-
ventive udførelse af vedligeholds-
opgaver efter gældende principper 
(såsom TPM).

• Der arbejdes med praktiske teknisk 
dokumentation af skolernes anlæg 
- heriblandt P&I-diagrammer, PFD, 
Komponentlister mm.

• Dimensionering af anlægget, herun-
der krav til varmeveksling, pumpe-
typer og kapaciteter, rørdimensio-
nering mm

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre indgå i projekter og  
   udvikling af produktionsanlæg og pro- 
   cesanlæg
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger og målinger i forbindelse med løs- 
   ning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og  
   procedurer

Produktionsstyring og 
organisering II 
(2 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan indgå og arbejde i forskel- 
   lige organisationsformer samt deltage i  
   job- og virksomhedsrelaterede projek- 
   ter og udviklingsforløb.
• Eleven kan kommunikere og rapporte- 
   re samt udføre dokumentation i til- 
   knytning til procesoperatørens job- 
   funktioner
•  Eleven kan arbejde efter gængse sty- 
   ringssystemer i procesindustrien med 
   baggrund i forståelse og viden om  
   normer og standarder samt medvirke 
   til revision af styringssystemerne.
•  Eleven kan planlægge, organisere og 
   effektivisere arbejdsopgaver under 
   iagttagelse af krav om effektivitet og  
   økonomisk givtig produktion
•  Eleven kan anvende relevante lean/ 
   effektiviseringsværktøjer i arbejdet

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan dokumentere forståelse  
   for læreprocesser og er bevidst om  
   egne motivationsmæssige styrker og  
   udviklingspotentialer
•  Eleven kan tage medansvar for tilret- 
   telæggelse af egne og andres lærepro- 
   cesser og redegøre for vigtigheden af  
   kunne tilegne sig og anvende ny viden  
   i operatørarbejdet

Produktion og optime-
ring.
(4,6 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre gennemføre gruppe- 
   orienteret produktion på produktions/ 
   procesanlæg, hvor der foregår fysiske/ 
   kemiske processer inkl. tilhørende  
   lager- og transportopgaver og i over- 
   ensstemmelse med virksomhedens in- 
   struktioner, procedurer og systemer  
   for produktion, dokumentation, sik- 
   kerhed, kvalitet, miljø mv.
•  Eleven kan tage ansvar for at gribe  
   ind ved afvigelser fra normal produkti- 
   on samt udføre korrigerende handlin- 
   ger 
•  Gennemføre løbende forbedringer  
   samt medvirke ved effektivisering og 
   optimering af produktion og ressour- 
   ceforbrug selvstændigt, i teams og som 
   del af tværgående arbejdsgruper/ 
   -projekter med baggrund i viden om  
   procesindustriens produktions- og  
   markedsvilkår 

• Eleverne undervises i teamarbejde 
hvor der tages hensyn til hele pro-
duktionen på et af skolens anlæg 
med tilhørende lager- og transport-
opgaver, dette sker ud fra opnået og 
demonstreret viden om bl.a. sikker-
hed, miljøpåvirkning, SOP’er samt 
produktionsdokumentation under 
samtidig opretholdelse af ønsket 
produktkvalitetsniveau.

• Eleverne undervises i videreud-
viklingen af egne beskrivelser og 
SOP’er af skolens anlæg hvor der 
samtidig opretholdes sporbarhed i 
dokumenterne.

• Elever undervises i fagengelske ud-
tryk gennem læsning af faglitteratur 
og instruktioner.

• Eleven undervises bl.a. i Flaske-
halsidentifikation, kritisk vej, og 
udfører praktiske analyser i drifts-
cenarier heriblandt flowmålinger, 
kapacitets og vare- og materiale-be-
hov.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



• Eleven kan medvirke ved udarbejdel-
se/revision af instruktioner og proce-
durer

• Eleven kan tage initiativ til og i sam-
arbejde med andre faggrupper iden-
tificere, udarbejde og formidle forslag 
til forbedring og optimering af pro-
duktionen

• Eleven kan anvende fremmedsproge-
de manualer og informationsteknolo-
giske værktøjer til faglig vidensøgning

• Eleven kan udføre relevante bereg-
ninger, målinger og analyser i forbin-
delse med produktionens gennemfør-
sel

• Eleven kan udføre vedligehold og om-
stilling teknisk, håndværksmæssigt 
og sikkerhedsmæssigt korrekt samt 
i overensstemmelse med gældende 
instruktioner og procedurer



Kemi C
2 Uger

• Eleven opnår kendskab til vigtige 
kemiske stoffers egenskaber og an-
vendelse og til udvalgte kemiske re-
aktioners betydning for teknologiske, 
miljø- og samfundsmæssige forhold.

• Eleven kan benytte det kimeiske fags-
rpog, herunder kemisk formelsprog.

• Eleven opnår elementære færdighe-
der i eksperimentelt arbejde og la-
boratorieteknik, herunder viden om 
sikkerhedsregler og miljøaspekter ved 
håndtering af kemikalier.

• Eleven kan beskrive stoffers opbyg-
ning og kemiske reaktioner.

• Eleven opnår øvelse i at udtrykke sig 
mundtligt og skriftligt om kemiske 
problemstillinger og eksperimenter.

• Eleven kan udføre beregninger i for-
bindelse med det kemifaglige arbejde.

• Eleven opnår grundlæggende faglige 
forudsætninger for at vurdere kemi-
ens betydning for det enkelte menne-
ske, samfundet og den teknologiske 
udvikling.

• Eleven kan planlægge, gennemføre og 
vurdere eksperimentelt arbejde med 
anvendelse af laboratorieudstyr eller 
andet relevant udstyr.

• Eleven kan arbejde med kemikalier 
på forsvarlig måde i forbindelse med 
eksperimentelt arbejde og begrunde 
handlemåde i forhold hertil, herunder 
vurdere sikkerhed og risikomomenter.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.
Der afholdes mundt-
lig eksamen i faget 
med bedømmelse 
jf. 7 trinsskalaen og 
præstationsstandar-
der for faget.



• Eleven kan identificere og forholde sig 
til kemiske problemstillinger fr er-
hvervslivets produktion.

• Eleven kan indhente og kritisk anven-
de kemisk information fra forskellige 
kilder.

• Eleven kan udvælge, anvende og vur-
dere relevante it-værktøjer til f.eks. 
simulering, informationssøgning- og 
behandling, databehandling og præ-
sentation.

• Eleven kan dokumentere det kemi-
faglige arbejde gennem at registrere 
og efterbehandle data og iagttagelser 
samt beskrive eksperimenter og præ-
sentere undersøgelsesresultater såvel 
skriftligt som mundtligt.

• Eleven kan formidle og perspektivere 
den opnåede kemiske viden.



Kemi E 2,0 uger
Grundfag

• Eleven kan identificere og har viden 
   om udvælgelse og anvendelse af kemi-
   ske begreber og modeller. 
• Eleven kan demonstrere samt udføre 
   beregninger i forbindelse med det 
   kemifaglige arbejde. 
• Eleven kan identificere og være bevidst
   om kemiens betydning for den tekno-
   logiske udvikling. 
• Eleven kan demonstrere og være be
   vidst om eksperimentelle arbejdsmeto-
   der. 
• Eleven kan under vejleding udføre for-
   svarligt arbejde med kemikalier. 
• Eleven kan foretage søgning, udvælge
   og anvende kemisk information samt
   relevante it-værktøjer.
• Eleven kan udarbejde dokumentation
   og foretage en formidling af resultater-
   ne.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.
Der gives en eksa-
menskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
tene for faget.



Fagrække procesoperatør speciale procesoperatør H5 
Fagrække  PO H5 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

Styring, regulering og 
overvågning II (5 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre planlægge samt ud- 
   føre proaktiv overvågning af produk- 
   tion og procesflow via styrings-, regu- 
   lerings- og overvågningssystemer 
•  Eleven kan udføre montage, demon- 
   tage, kontrol, justering og vedligehold  
   af udstyr til styring, regulering og 
   overvågning af proces/produktions- 
   anlæg
•  Eleven kan udføre fejlfinding, fejlret- 
   ning og reparation af gængse/repræ- 
   sentative styrings- og reguleringstek- 
   niske fejl på produktions/procesan- 
   læg
•  Eleven kan i samarbejde med inter- 
   ne/eksterne reparatører og teknikere  
   udføre kompliceret fejlfinding, fejlret- 
   ning, reparation og vedligehold 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til styring, regulering og overvågning  
   af procesanlæg.
•  Eleven kan medvirke ved kalibrering  
   og validering af udstyr 
•  Eleven kan anvende it som værktøj  
   i tilknytning til udstyr og systemer til 
   styring, regulering og overvågning.

• Eleverne undervises i systematisk 
fejlfinding på instrumenterings- og 
elektriske komponenter på diverse 
procesanlæg.

• Eleven undervises i fortolkning og 
formidling af fejltyper, heriblandt i 
brugen af fagtekniske begreber.

• Eleverne undervises i validerings-
principper for produktionsanlæg i 
forbindelse med modificering/til-
bygning/ændringer der er foretaget 
på et eksisterende anlæg samt et 
nyetablering af anlæg.

• Eleven undervises i praktisk ved-
ligehold, hvor der tages hensyn til 
den korrekte brug af værktøj samt 
at opgaven udføres i et korrekt af-
spærret miljø udført i forhold til de 
gældende instruktioner og procedu-
rer.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan indgå i SRO-projekter  
   inden for optimering, test, udvikling,  
   renovering og ny-etablering af pro- 
   duktion og procesanlæg. 
•  Eleven kan udføre relevante bereg- 
   ninger og målinger i forbindelse med  
   løsning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og 
   procedurer

Procesteknologi II 
(4,0 uger)
Avanceret niveau

• Eleven kan medvirke i projekter inden
   for optimering, test, udvikling, reno-
   vering og nyetablering af produktion 
   og procesanlæg.
• Eleven kan udtage repræsentative
   prøver, foretage kemiske/fysiske ana-
   lyser, behandle prøveresultater sta-
   tistisk korrekt samt omsætte prøvere-
   sultater til korrigerende og optime-
   rende handlinger.
• Eleven kan redegøre for funktionen af
   typiske enhedsoperationer med til-
   hørende gængs udstyr, der anvendes
   i større procesanlæg samt anvende 
   denne viden til at planlægge og 
   iværksætte drift af eksisterende an
   læg og idriftsættelse af nye anlæg.
• Eleven kan anvende viden om fysik og
   kemi i sit arbejde og tage de nødven
   dige forholdsregler ved arbejdets 
   udførelse.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



• Eleven kan selvstændigt og i samar-
   bejde med andre styre og overvåge
   procesanlæg til forarbejdning af 
   kemiske og fysiske processer med 
   hensyntagen til generelle og specifik-
   ke krav omkring procesforløbet.
• Eleven kan tilkoble, opstarte og vare-
   tage driften af forsynings- og hjælpe-
   anlæg til produktionen.
• Eleven kan udføre relevante beregnin-
   ger og målinger i forbindelse med løs-
   ning af opgaverne 
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og  
   procedurer

Produktionsudstyr II 
(2,5 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan planlægge og udføre  
   montage og de-montage samt kontrol,  
   justering, fejlfinding, fejlretning og  
   vedligehold samt tilhørende bereg- 
   ninger på baggrund af faglig viden om  
   måleteknik og produktionsudstyrets  
   komponenter og enheder 
•  Eleven kan planlægge og udføre dag- 
   lig vedligeholdelse af procesanlæg for  
   at forebygge fejl og nedbrud og sikre  
   en sikker og effektiv drift. 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til produktionsudstyret. 

• Eleven undervises i forebyggende  
vedligeholdsprincipper (eks. TPM) 
på skolens procesanlæg og udar-
bejder herefter en vedligeholdsplan 
samt finde velegnede alternativer til 
nye komponenter ved eks. Udskift-
ning i forbindelse med optimering 
eller slidtage.

• Eleven gennemfører undervejs i ho-
vedforløbene sine opgaver gennem 
projektarbejde hvori optimering af 
procesanlægget naturligt indgår og 
udarbejder den tilhørende doku-
mentation.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre indgå i projekter og  
   udvikling af produktionsanlæg og pro- 
   cesanlæg
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger og målinger i forbindelse med løs- 
   ning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og 
   procedurer

• Eleven undervises i praktisk ved-
ligehold, hvor der tages hensyn til 
den korrekte brug af værktøj samt 
at opgaven udføres i et korrekt 
afspærret miljø udført i forhold til 
de gældende instruktioner og pro-
cedurer.

• Eleven gennemfører en supervise-
ret Kaizen event på et af skolens 
proccesanlæg og udarbejder der-
igennem forslag til forbedringer/ 
optimeringer.

Produktion og optime-
ring.
(4,6 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre gennemføre gruppe- 
   orienteret produktion på produk- 
   tions/procesanlæg, hvor der foregår  
   fysiske/kemiske processer inkl. til- 
   hørende lager- og transportopgaver og  
   i overensstemmelse med virksomhe- 
   dens instruktioner, procedurer og sy- 
   stemer for produktion, dokumentati- 
   on, sikkerhed, kvalitet, miljø mv.
•  Eleven kan tage ansvar for at gribe 
   ind ved afvigelser fra normal produk- 
   tion samt udføre korrigerende hand- 
   linger 

• Eleverne afprøver under supervi-
sion forskellige driftscenarier og 
kan udfra opnået erfaring samt på 
baggrund af tidligere udarbejdet 
dokumentation eller eks. ændrede 
myndighedskrav, tage stilling til 
afvigende parametre og gribe ind 
med korrigerende handlinger.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Gennemføre løbende forbedringer samt  
   medvirke ved effektivisering og optime- 
   ring af produktion og ressourceforbrug 
   selvstændigt, i teams og som del af  
   tværgående arbejdsgrupper/-projekter 
   med baggrund i viden om procesindu- 
   striens produktions- og markedsvilkår 
•  Eleven kan medvirke ved udarbejdel- 
   se/revision af instruktioner og proce- 
   durer
•  Eleven kan tage initiativ til og i samar- 
   bejde med andre faggrupper identifice- 
   re, udarbejde og formidle forslag til for- 
   bedring og optimering af produktionen
•  Eleven kan anvende fremmedsprogede 
   manualer og informationsteknologiske 
   værktøjer til faglig vidensøgning
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger, målinger og analyser i forbindelse  
   med produktionens gennemførsel
•  Eleven kan udføre vedligehold og om- 
   stilling teknisk, håndværksmæssigt og  
   sikkerhedsmæssigt korrekt samt i  
   overensstemmelse med gældende in- 
   struktioner og procedurer



Produktionsstyring og 
organisering II (2 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan indgå og arbejde i forskel- 
   lige organisationsformer samt deltage  
   i job- og virksomhedsrelaterede pro- 
   jekter og udviklingsforløb.
•  Eleven kan kommunikere og rappor- 
   tere samt udføre dokumentation i til- 
   knytning til procesoperatørens job- 
   funktioner
•  Eleven kan arbejde efter gængse  
   styringssystemer i procesindustrien  
   med baggrund i forståelse og viden  
   om normer og standarder samt med- 
   virke til revision af styringssystemer- 
   ne.
•  Eleven kan planlægge, organisere og  
   effektivisere arbejdsopgaver under  
   iagttagelse af krav om effektivitet og  
   økonomisk givtig produktion
•  Eleven kan anvende relevante lean/ 
   effektiviseringsværktøjer i arbejdet
•  Eleven kan dokumentere forståelse  
   for læreprocesser og er bevidst om  
   egne motivationsmæssige styrker og  
   udviklingspotentialer
•  Eleven kan tage medansvar for til- 
   rettelæggelse af egne og andres lære- 
   processer og redegøre for vigtigheden  
   af kunne tilegne sig og anvende ny 
   viden i operatørarbejdet

• Eleverne afprøver under supervi-
sion forskellige driftscenarier eks 
med en simulering af en normal ar-
bejdsdags varighed hvori grupperne 
roterer på de forskellige anlæg og 
derfor skal overlevere anlægget til 
næste hold samt rapportere drift-
stal eller afvigelser mm. til holdfø-
rer.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



Fagrække procesoperatør speciale procesoperatør H6

Fagrække  PO H6 Læringsmål Undervisningsindhold Evaluering

Produktionsstyring og 
organisering II (2 uger)
Avanceret niveau

• Eleven kan indgå og arbejde i forskel-
lige organisationsformer samt deltage 
i job- og virksomhedsrelaterede pro-
jekter og udviklingsforløb.

• Eleven kan kommunikere og rap-
portere samt udføre dokumentation 
i tilknytning til procesoperatørens 
jobfunktioner

• Eleven kan arbejde efter gængse sty-
ringssystemer i procesindustrien med 
baggrund i forståelse og viden om 
normer og standarder samt medvirke 
til revision af styringssystemerne.

• Eleven kan planlægge, organisere og 
effektivisere arbejdsopgaver under 
iagttagelse af krav om effektivitet og 
økonomisk givtig produktion

• Eleven kan anvende relevante lean/
effektiviseringsværktøjer i arbejdet

• Eleven kan dokumentere forståelse 
for læreprocesser og er bevidst om 
egne motivationsmæssige styrker og 
udviklingspotentialer

• Eleven kan tage medansvar for til-
rettelæggelse af egne og andres lære-
processer og redegøre for vigtigheden 
af kunne tilegne sig og anvende ny 
viden i operatørarbejdet

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



Styring, regulering og 
overvågning II (5 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre planlægge samt ud- 
   føre proaktiv overvågning af produk- 
   tion og procesflow via styrings-, regu- 
   lerings- og overvågningssystemer 
•  Eleven kan udføre montage, demon- 
   tage, kontrol, justering og vedligehold  
   af udstyr til styring, regulering og 
   overvågning af proces/produktions- 
   anlæg
•  Eleven kan udføre fejlfinding, fejlret- 
   ning og reparation af gængse/repræ- 
   sentative styrings- og reguleringstek- 
   niske fejl på produktions/procesan- 
   læg
•  Eleven kan i samarbejde med inter- 
   ne/eksterne reparatører og teknikere  
   udføre kompliceret fejlfinding, fejlret- 
   ning, reparation og vedligehold 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til styring, regulering og overvågning  
   af procesanlæg.
•  Eleven kan medvirke ved kalibrering  
   og validering af udstyr 
•  Eleven kan anvende it som værktøj  
   i tilknytning til udstyr og systemer til 
   styring, regulering og overvågning.
•  Eleven kan indgå i SRO-projekter  
   inden for optimering, test, udvikling,  
   renovering og ny-etablering af pro- 
   duktion og procesanlæg. 

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan udføre relevante bereg- 
   ninger og målinger i forbindelse med  
   løsning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og 
   procedurer

Procesteknologi II 
(4,0 uger)
Avanceret niveau

• Eleven kan medvirke i projekter inden
   for optimering, test, udvikling, reno-
   vering og nyetablering af produktion 
   og procesanlæg.
• Eleven kan udtage repræsentative
   prøver, foretage kemiske/fysiske ana-
   lyser, behandle prøveresultater sta-
   tistisk korrekt samt omsætte prøvere-
   sultater til korrigerende og optime-
   rende handlinger.
• Eleven kan redegøre for funktionen af
   typiske enhedsoperationer med til-
   hørende gængs udstyr, der anvendes
   i større procesanlæg samt anvende 
   denne viden til at planlægge og 
   iværksætte drift af eksisterende an
   læg og idriftsættelse af nye anlæg.
• Eleven kan anvende viden om fysik og
   kemi i sit arbejde og tage de nødven
   dige forholdsregler ved arbejdets 
   udførelse.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



• Eleven kan selvstændigt og i samar-
   bejde med andre styre og overvåge
   procesanlæg til forarbejdning af 
   kemiske og fysiske processer med 
   hensyntagen til generelle og specifik-
   ke krav omkring procesforløbet.
• Eleven kan tilkoble, opstarte og vare-
   tage driften af forsynings- og hjælpe-
   anlæg til produktionen.
• Eleven kan udføre relevante beregnin-
   ger og målinger i forbindelse med løs-
   ning af opgaverne 
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og  
   procedurer

Produktionsudstyr II 
(2,5 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan planlægge og udføre  
   montage og de-montage samt kontrol,  
   justering, fejlfinding, fejlretning og  
   vedligehold samt tilhørende bereg- 
   ninger på baggrund af faglig viden om  
   måleteknik og produktionsudstyrets  
   komponenter og enheder 
•  Eleven kan planlægge og udføre dag- 
   lig vedligeholdelse af procesanlæg for  
   at forebygge fejl og nedbrud og sikre  
   en sikker og effektiv drift. 
•  Eleven kan anvende og udarbejde  
   teknisk dokumentation i tilknytning  
   til produktionsudstyret. 

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre indgå i projekter og  
   udvikling af produktionsanlæg og pro- 
   cesanlæg
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger og målinger i forbindelse med løs- 
   ning af opgaverne
•  Eleven kan udføre opgaverne teknisk,  
   håndværksmæssigt og sikkerheds- 
   mæssigt korrekt samt i overensstem- 
   melse med gældende instruktioner og 
   procedurer

Produktion og optime-
ring.
(4,6 uger)
Avanceret niveau

•  Eleven kan selvstændigt og i samar- 
   bejde med andre gennemføre gruppe- 
   orienteret produktion på produk- 
   tions/procesanlæg, hvor der foregår  
   fysiske/kemiske processer inkl. til- 
   hørende lager- og transportopgaver og  
   i overensstemmelse med virksomhe- 
   dens instruktioner, procedurer og sy- 
   stemer for produktion, dokumentati- 
   on, sikkerhed, kvalitet, miljø mv.
•  Eleven kan tage ansvar for at gribe 
   ind ved afvigelser fra normal produk- 
   tion samt udføre korrigerende hand- 
   linger

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en stand-
punktskarakter jf. 
7-trinsskalaen og 
præstationsstandar-
ten for faget.



•  Gennemføre løbende forbedringer samt  
   medvirke ved effektivisering og optime- 
   ring af produktion og ressourceforbrug 
   selvstændigt, i teams og som del af  
   tværgående arbejdsgrupper/-projekter 
   med baggrund i viden om procesindu- 
   striens produktions- og markedsvilkår 
•  Eleven kan medvirke ved udarbejdel- 
   se/revision af instruktioner og proce- 
   durer
•  Eleven kan tage initiativ til og i samar- 
   bejde med andre faggrupper identifice- 
   re, udarbejde og formidle forslag til for- 
   bedring og optimering af produktionen
•  Eleven kan anvende fremmedsprogede 
   manualer og informationsteknologiske 
   værktøjer til faglig vidensøgning
•  Eleven kan udføre relevante beregnin- 
   ger, målinger og analyser i forbindelse  
   med produktionens gennemførsel
•  Eleven kan udføre vedligehold og om- 
   stilling teknisk, håndværksmæssigt og  
   sikkerhedsmæssigt korrekt samt i  
   overensstemmelse med gældende in- 
   struktioner og procedurer



L-AUS arbejde i produk-
tionen (0,4 uge)
Rutineret niveau

• Eleven kan i henhold til L-AUS bestem-
   melserne i henhold til Stærkstrøms-
   bekendtgørelsens krav om minimum 
   årlig instruktion vurdere risici og und-
   gå farer, som elektricitet kan medføre 
   samt yde førstehjælp ved elektrisk 
   stød og forbrænding. 
• Eleven kan efter arbejde el-sikkerheds-
   mæssigt korrekt i produktionen ud fra 
   en opdateret viden om L-AUS samt 
   ekstrabeskyttelse og eksplosive 
   områder
• Eleven kan udføre el-tekniske målinger
   i forbindelse med justering/kalibre-
   ring, fejlfinding og fejlretning på pro-
   duktionsanlægget og tilhørende styre- 
   og effekttavler samt effekt-, måle-, sty-
   rings- og reguleringsudstyr. 
• Eleven kan foretage udskiftning af sik-
   ringer i styre- og effekttavler samt gen-
   indkobling af udstyr til kortslutnings- 
   og overbelastningsbeskyttelse (auto-
   matsikringer, termorelæ, effekt- og 
   maksimalafbryder)
• Eleven kan udføre opgaverne teknisk,
   håndværksmæssigt og sikkerheds-
   mæssigt korrekt samt i overensstem-
   melse med gældende lovgivning og 
   procedurer

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en be-
dømmelse, BE/IB jf. 
præstationsstandar-
ten for faget.



Fejlfinding på automatik 
og instrumentering 1,0 
uge

• Eleven kan i samarbejde med andre
   faggrupper udføre fejlfinding, reparati-
   on og tilhørende test af produktions-
   anlæggets automatik og 
   instrumentering under iagttagelse af 
   de gældende lovgivnings- og sikker-
   hedsmæssige krav og ved anvendelse
   af leverandørdokumentation, Flow- og
   PI-diagrammer, effektkreds- og nøgle
   skema, måleudstyr og håndværktøj på
   baggrund af viden om 3 faset motor-
   styring og reguleringssløjfen samt 
   produktionsanlæggets instrumen-
   tering.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en be-
dømmelse, BE/IB jf. 
præstationsstandar-
ten for faget.

Fejlfinding på komplek-
se procesanlæg 1,0 uge

• Eleven kan på baggrund af viden om
   procesanlæggets styrings- og regule
   ringsteknologi med tilhørende instru-
   mentering i samarbejde med interne
   og eksterne fagspecialister, udføre fejl-
   finding, reparation, tilhørende test og 
   idriftsætning af komplekse procesan-
   læg med tilhørende styrings- og regu-
   leringssystemer under iagttagelse af 
   de gældende lovgivnings- og sikker-
   hedsmæssige krav samt ved anven-
   delse af WEB-baseret leverandørdoku-
   mentation, procesanlæggets egen do-
   kumentation, IT-baseret SRO-system, 
   PLC-programmerings-, måle- og analy
   seudstyr.

Formativ evaluering 
gennem feedback.
Der gives en be-
dømmelse, BE/IB jf. 
præstationsstandar-
ten for faget.



Karaktererne gives ud fra følgende præstationsstandarter.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede 
kompetencer også ved et evt. skoleskift.
Eleven laver portfolio over opgaverne på hovedforløbet. Portfoliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt 
arbejde m.m.

Præstationsstandarder
§ 34. I beskrivelserne af uddannelsesspe- 
        cifikke fag i uddannelsesordningerne  
        for de enkelte uddannelser skal de 
        faglige udvalg anvende følgende præ
        stationsstandarder:

1) Begynderniveau.  
Eleven kan løse en opgave og udføre en 
aktivitet i en kendt situation eller ud fra 
en kendt problemstilling eller kan udføre 
en mere kompliceret aktivitet under vej-
ledning. 
På dette niveau lægges der vægt på per-
sonlig kompetence til at sætte sig ind i 
uddannelsens fundamentale kundskabs 
og færdighedsområder og kompetence 
til at udvikle ansvarlighed og grundlag 
for fortsat læring. På begynderniveauet 
grundlægges ligeledes selvstændighed i 
opgaveløsning.

2) Rutineret niveau.  
Eleven kan planlægge og gennemføre en  
opgave eller aktivitet eller løse et problem 
i en rutinemæssig eller kendt situation 
og omgivelse, alene og i samarbejde med    
andre. 
På dette niveau lægges vægt på den per-

sonlige kompetence til selvstændigt at 
sætte sig ind i mere komplicerede
problemstillinger og til at kommunikere 
med andre om løsningen heraf. Yderligere 
lægges vægt på fleksibilitet og omstil-
lingsevne.

3) Avanceret niveau.  
Eleven kan vurdere et problem, kan plan-
lægge, løse og gennemføre en opgave eller 
aktivitet eller løse et problem også i ikke 
rutinesituationer alene eller i samarbejde 
med andre – under hensyn til opgavens 
art. 
På dette niveau lægges vægt på den per-
sonlige kompetence til at tage selvstæn-
digt ansvar og vise initiativ samt kompe-
tence til selv at formulere og løse faglige 
og sociale opgaver og problemer. Yderlige-
re lægges vægt på kvalitetssans og kreati-
vitet.
Stk. 2. Fag, der er beskrevet på avanceret 
           niveau, kan beskrives med følgen- 
           de yderligere præstationsstandard, 
           som er valgfri for eleverne:  
           Ekspertniveau. Eleven kan løse 
           komplekse arbejdsopgaver og kan  
           argumentere for valgte løsninger af
           opståede problemer. Der lægges 

           vægt på evnen til at kunne bruge  
           allerede opnåede kompetencer i en 
           ny kontekst, på evnen til at arbej- 
           de med overblik og deltage i ar 
           bejdspladsens innovative proces- 
           ser. På dette niveau lægges vægt  
           på den personlige kompetence til  
           målrettet at kunne planlægge, til- 
           rettelægge, udføre og evaluere ar- 
           bejdsprocesserne således, at kva-
           liteten i processen og resultatet  
           sikres. Endvidere lægges vægt på, 
           at eleven kan vurdere og begrunde  
           behovet for forbedringer af ar- 
           bejdsprocesser, samt på at eleven 
           kan kommunikere om sin faglig- 
           hed i alle relevante sammenhæn- 
           ge.
Stk. 3. De faglige udvalg skal så vidt mu- 
           ligt beskrive fagene med valgfrie 
           præstationsniveauer ud over det  
           obligatoriske.
Stk. 4. Præstationsstandarder undlades  
           ved valgfrie uddannelsesspecifikke 
           fag, der vælges i form af arbejds- 
           markedsuddannelser, eller hvor  
           niveauet er bestemt af, at under- 
           visningen skal opfylde krav til cer- 
           tificering eller lignende.


