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Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger.  
Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. 

  

2.1 Praktiske oplysninger 
  
Uddannelse: Anlægsstruktør 
  
Medarbejdere 

 Afdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Lars Mikkelsen. 
 Til afdelingen er knyttet sekretær Lis Hansen. 

  
  
Adresser 
Undervisningen på hovedforløb finder sted på Audebo skolevej 6B. 
  

2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser 
I skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er læring defineret som en indholds-, interaktions-, deltager-, feedback- og meningsorienteret 
proces. Her tilegner eleven sig viden og forståelse, anvender viden og udvikler færdigheder, kombinerer handlekompetencer og mestrer 
kreativitet.  
Skolen har fokus på følgende fire hovedområder: 

Differentiering, evalueringsfaglighed, klasseledelse og lærerfaglighed 

Disse hovedområder er grundlæggende principper for undervisningen i og på tværs af EUC Nordvestsjællands (erhvervs)uddannelser og 
afdelinger. Gennem et fælles og reflekteret arbejde med læringsmål, evaluering og justering sættes der fokus på at sikre læreprocesser, 
undervisningsdifferentiering og sammenhæng i undervisningen.  
Formålet med differentiering er, at alle eleverne uanset forudsætninger motiveres for at lære og udvikler deres kompetencer bedst muligt. Differentiering 
betyder at gøre forskel på. I en pædagogisk sammenhæng betyder differentiering, at læreren tilpasser undervisningen til forskellige elevforudsætninger. 
Elevforudsætninger omfatter faglige forudsætninger, sociale forudsætninger og læringstilgange.  
Undervisningsdifferentiering understøtter, at eleverne arbejder med de samme overordnede læringsmål og niveauer, men at undervisningen giver 
mulighed for, at eleverne kan nå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
undervisningen tilpasser læreren undervisningsformen og elevernes arbejde med stoffet til elevernes forudsætninger. Læreren differentierer ved at 
forklare stoffet på forskellige måder, giver feedback til eleverne på forskellige måder, eller ved at eleverne arbejder med stoffet på forskellige måder.  
Niveaudeling er del af undervisningsdifferentieringen, idet tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb indebærer, at 
læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede forudsætninger.  
  
Skolen vægter inddragelse af pædagogisk IT i udvikling af undervisningsmetode og materiale. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere 
fleksible undervisningsmateriale, der understøtter undervisningsdifferentiering og elevernes læringsmål. 
  
Den undervisende lærer 
Den undervisende lærer / lærerteam er designer af undervisningen, og gennem reflekteret dialog, planlægning af læreprocesser, anvendelse 
af rammer og ressourcer og måden at evaluere på, sættes der fokus på at understøtte lærings – og meningsskabende processer ved at 
tydeliggøre sammenhængen mellem undervisningen og elevernes læring: 

• Indhold, metoder, organisering, materialer og tid er i centrum for lærerens undervisningsekspertise, professionelle overvejelser og klasseledelse.  
• Differentieret undervisning involverer eleverne aktivt i egne læringsmål og tilbyder eleverne forskellige tilgange til dét, de skal lære. Elevens 

forsatte udvikling og uddannelse bygger på studiekompetence, herunder faglige-, personlige- og sociale kompetencer. 
• Eleverne arbejder ligeledes sammen mod fælles mål, hvor de er indbyrdes afhængige af hinanden i arbejdsprocessen samt har et fælles ansvar for, 

at de/det fælles mål bliver nået. Kollaborativ undervisning understøtter elevernes læring i samarbejde, som udvikles i undervisningen gennem 
samarbejde om at løse opgaver i faglige og sociale fællesskaber.  

  
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 fortsatte udvikling og uddannelse 
bygger på studiekompetencer, herunder faglige -, personlige- og sociale kompetencer. 
Skolen understøtter denne proces med praksisnær undervisning, hvor fokus er på at skabe en forbindelse mellem indholdet af undervisningen 
på skolen og praksis inden for den pågældende uddannelses erhvervssigte. Den teoretiske og den praktiske undervisning tilrettelægges med så 
stor sammenhæng som muligt. Formålet med praksisnær undervisning er at øge elevernes motivation for at lære samt øge deres udbytte af 
undervisningen. Den teoretiske undervisning foregår så tæt som muligt på eller i praksis, hvor eleven lærer bedst i sammenhængen mellem 
teori og praksis. Undervisningen foregår i praksis i en virksomhed, ved simulation af situationer i praksis, løsning af konkret arbejdsopgave eller 
case fra virksomhed. 
Undervisningen tilrettelægges så eleven arbejder problembaseret, hvor problemløsning er en proces, som styrer mod at nå et mål, som 
indeholder et samspil mellem at handle og at reflektere over disse handlinger. I problemløsningsprocesserne indgår oplevede eller erfarede 
problemer fra praksis, hvor relevante metoder og begreber fra det/de fag, der undervises inddrages.  
  
Undervisningen 
Undervisningen tilrettelægges mest muligt ud fra princippet om helhedsorienteret og tværfaglig/flerfaglig undervisning. Eleven får herved 
mulighed for at løse problemstillinger eller opgaver fra det virkelige liv på en realistisk måde. Formålet er at understøtte elevernes motivation 
og faglige udbytte af undervisningen. Formålet er endvidere at sikre, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer gennem de 
helheder, som er naturlige i undervisningen. Således arbejdes henimod, at eleverne øger deres lyst til at lære, når de oplever, at 
undervisningen er tilrettelagt i meningsfyldte forløb, som knytter an til noget, der er kendt fra virkeligheden. Derudover er formålet, at 
eleverne gennem den helhedsorienterede undervisning lærer at bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge.  
I den helhedsorienterede undervisning tilrettelægges læringsforløb med udgangspunkt i helheder, og knytter sig dermed til en forståelse af, at verden uden 
for skolen ikke er opdelt i fag og delelementer. Den helhedsorienterede undervisning afspejler den sammensatte verden, som eleverne skal bruge deres 
faglige teoretiske og praktiske færdigheder i. Helhederne sammensættes af elementer fra forskellige uddannelser, grundfag og erhvervsfag, uddannelsens 
skoledel og praktikdel, forskellige faglige emner inden for fag. 
  



I tværfaglig/flerfaglig undervisning tilrettelægges undervisningen på tværs af flere fag i uddannelsen og har fokus både på fagenes egen faglighed og på de 
sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen.  
Undervisningsforløb tilrettelægges på tværs af uddannelser og bidrager til, at eleverne oplever en rummelig arbejdskultur, hvor opgaver i erhvervene skal 
indgå i samarbejde med andre fags fagligheder.  
I tværfaglig/flerfaglig undervisning inddrages faglige elementer fra forskellige fag eller uddannelser og udmøntes på tværs af uddannelser, der har en fælles 
faglighed. Elever fra forskellige uddannelser indgår med forskelligt fokus og læringsmål med kompetencer og faglighed i den tværfaglige/flerfaglige 
undervisning. 
  
Undervisningen udmærker sig ved at være anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne kan se og forstå anvendelsen af det, som de lærer. 
Anvendelsesorienteringen med inddragelse af omverdenen understøtter, at eleverne skal lære at anvende det, de har lært. Anvendelsen af emner, der er 
genstand for undervisningen, inddrages i erhvervsmæssige sammenhænge, i grundfag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag, i 
samfundsmæssige/samfundsborger sammenhænge og i elevernes dagligdag. 
  
  

2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 
For at starte på skoleundervisningen i hovedforløbet skal overgangskravene være opfyldt. 
Overgangskrav: 
  
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 
1) Matematik på F-niveau, bestået. 
2) Teknologi på F-niveau, bestået. 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Opstilling af rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler. 
2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
4) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler. 
5) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter. 
Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard: 
1) Manglende sikkerhedstjek/prøvning af el-værktøj, jf. stærkstrømsreglementet. 
2) Den færdige opgaves manglende opfyldelse af fastsatte kvalitetsmæssige krav. 
Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter. erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra at 
skulle have en bestået karakter i det uddannelsesspecifikke fag 
  
  
Hvis du er under 25 og har praktisk eller teoretisk erfaring der kan knyttes til unddannelsen, så godskrives der for de dele af uddannelsen, som 
du har kompetencer inden for. Derefter udarbejder skolen en uddannelsesplan for hele uddannelsen, og det faglige udvalg ansøges om 
eventuel afkortelse af uddannelsestiden.  
  
Hvis du er over 25 bliver du ved optagelsen på skolen kompetencevurderet og der bliver lagt en plan for, hvilke dele der mangler for at 
gennemføre uddannelsen. 
Konpetencevurderingen følger de fastsatte retningslinjer, det faglige udvalg har fastsat i uddannelsensbekendtgørelsen. 

  

2.4 Undervisningen i hovedforløbet 
  
Undervisningsfag og time- og lektionsfordeling 
Uddannelsens fag er fordelt på skoleperioderne som angivet i skemaet herunder: 
  

Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende 
kompetencemål 

 
Nummer svarer til nummereringen i ud- 
dannelsesbekendtgørelsen. Faget kan 
bidrage til flere kompetencemål. 

Præstations- 
standard 

Vejle- 
dende 
tid 

 
Antal 
uger 

 
1 H 

 
2 H 

 
3 H 

 
4 H 

 
5 H 

 
6 H 

 Grundfag 2       
10826 Teknologi 6 - 9 E 2  x x    

 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag        
 Alle specialer 13,5       

10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x x x  x 
10960 Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x x x x  x 
16488 Byggeri og energiforståelse 4, 6 - 10 Rutineret 1 x x x x  x 
10107 Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x x  x 
10963 Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x x x x  x 
16665 Entreprenørværktøj og maskiner 12, 18, 19 Rutineret 1,0 x x     
15008 Kloakrørlægning 11, 12, 20, 23 Rutineret 3 x      
45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 19 AMU mål 0,2 x      
16050 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 19 Rutineret 0,2 x      
3375 Vej, anlæg og belægning 1, 11, 12, 15, 21 Rutineret 1  x     
3378 Byggeteknik 1, 11, 12, 15, 16 Rutineret 1  x     
15494 Tegningsarbejde ved entreprenørarbejde 15 Avanceret 2 x x x x x x 
6178 Anhugning- jf. AT's uddannelseskrav 17 Rutineret 0,6 x      

 Specialet: anlægsstruktør   13,5       
13950 Anlægsteknik 11, 21 - 25 Avanceret 11  x x x x x 
3400 Montage af store rør og brønde 12, 24 Rutineret 0,5    x   
16051 Projekt 1-15, 18,19,23,25 Avanceret 1,2      x 



15150 Praktisk prøve, anlægsstruktør 1, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 20 - 23 Avanceret 0,6      x 
15140 Kloakmesterprøve, praktik 19, 20 Avanceret 0,2      x 

 Valgfri uddannelsesspecifikke fag brolægger 5       
 Alle specialer  

40464 CAD – 3D på byggepladsen 23 AMU mål 0,6       
40073 Teleskoplæsser med gafler betjening 18 AMU mål 1,0       
40152 Teleskoplæsser m. kranfunktion betjening, B-certifi- 

kat 
18 AMU mål 0,6       

44909 Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-certifikat 18 AMU mål 0,8       
40507 Sjakbajs – Ny i rollen som sjakbajs 10, 15 AMU mål 0,8       
44494 Betjening af teleskoplæsser m. mandskabskurv 18 AMU mål 0,4       
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 18 AMU mål 0,4       
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 18 AMU mål 0,2       
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 18 AMU mål 0,6       
44491 Betjening af rendegravere 18 AMU mål 1,0       



Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende 
kompetencemål 

 
Nummer svarer til nummereringen i ud- 
dannelsesbekendtgørelsen. Faget kan 
bidrage til flere kompetencemål. 

Præstations- 
standard 

Vejle- 
dende 
tid 

 
Antal 
uger 

 
1 H 

 
2 H 

 
3 H 

 
4 H 

 
5 H 

 
6 H 

40562 Graveskader - forebyggelse 16, 18, 22 AMU mål 0,6       
15345 Iværksætteri og entreprenørskab 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 Avanceret 2,0       
15836 CAD tegning 4,6,7 Rutineret 1       
40514 Sjakbajs - Byggeriets love og regelsystem 2,3,4,9 AMU mål 0,2       
13886 Talenttræning 10 - 32 Avanceret 2,0       

 Specialet: anlægsstruktør 
45736 Kabelarbejde – planlægning og samarbejde 15, 18 AMU mål 0,6       
44537 Kloakering – Udøvelse af funktionen tekn. Ansvarlig 20, 23 AMU mål 2,0       
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 20, 23 AMU mål 0,2       
47151 Kloakering – anvendelse af lovgrundlaget 20, 23 AMU mål 0,8       
47149 Kloakering – projektering og dimensionering 20, 23 AMU mål 2,8       
47144 Kloakering – KS i autoriseret virksomhed 20, 23 AMU mål 0,4       
47588 Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde 20, 23 AMU mål 0,2       
45775 Vejbygning – bygning af fortovsarealer 16, 18, 22 AMU mål 1,0       
47369 Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 18 AMU mål 1,0       
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 18, 25 AMU mål 0,4       
14042 Permeable belægninger 22, 25 Rutineret 1,0       



Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende 
kompetencemål 

 
Nummer svarer til nummereringen i ud- 
dannelsesbekendtgørelsen. Faget kan 
bidrage til flere kompetencemål. 

Præstations- 
standard 

Vejle- 
dende 
tid 

 
Antal 
uger 

 
1 H 

 
2 H 

 
3 H 

 
4 H 

 
5 H 

 
6 H 

47565 Fugning af betonelementer 29 AMU mål 0,4       
44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 16, 27, 28 AMU mål 1,0       
44793 Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling 16, 27, 28 AMU mål 0,8       
16052 Systemforskalling – rækværk og gangbro 27 Rutineret 0,4       

  
  
  
  
Undervisningens organisering  
Under gennemførelsen af en skoleperiode er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver læringsaktivitet er en selvstændig enhed, hvor 
elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. De konkrete læringsaktiviteter er beskrevet i Elevplan. 
  
Valgfag  
Skolen tilbyder eleverne følgende valgfag: 

 Studiekompetencegivende grundfag på højere niveau end obligatorisk (matematik, dansk og engelsk). Hvis fagene ikke kan nås indenfor tiden til valgfag, skal 
der laves aftale om studierettet påbygning. 

 Fagligt rettede valgfag  
 Almene støttefag. 

  
Kontaktlæreren præsenterer eleven for valgfagene ved 1H´s begyndelse, og eleven vælger valgfag.  
  
Studierettet påbygning 
Hvis eleven ønsker studierettet påbygning, og dette vil påvirke elevens uddannelsesaftale, kontakter læreren virksomheden for 
aftaler derom. 
  
Valgfri specialefag og erhvervsrettet påbygning 

http://www.bygud.dk/voksen-efteruddannelser/efteruddannelseskurser/beton/betonteknologi-fremstil-af-konstruktionsbeton-(44796).aspx
http://www.bygud.dk/voksen-efteruddannelser/efteruddannelseskurser/beton/tynde-fiberarmerede-betonelementer-fremstilling-(44793).aspx


Eleverne informeres om de valgfri specialefag, herunder mulighed for erhvervsrettet påbygning, ved afslutningen af 1. hovedforløb. 
Virksomhederne informeres samtidig i skriftlig form. Senest 2 uger efter afslutningen af skoleperioden sender eleven eller 
virksomheden et udfyldt skema med elevens valg af valgfrie specialefag til skolen.  
  
Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 
Ved indgåelse af uddannelsesaftale sender praktikservice logbog til virksomheden, sammen med kopi af den registrerede 
uddannelsesaftale. Den medbringes på hvert hovedforløb i udfyldt stand og kontrolleres af det lokale uddannelsesudvalg og skole. 
På 1H følges op på om alle elever har en logbog. 
Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning, hvorefter kontaktlæreren tager kontakt til virksomheden og 
laver status over elevens uddannelsesplan og eventuelle behov for supplerende undervisning og/eller ekstra faglig oplæring aftales. 
  
Oversigt over læringsaktiviteter 
Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er beskrevet i læringsaktiviteterne i Elevplan. Hver skoleperiode er en 
læringsaktivitet og tilsammen udgør de uddannelsen. Hver læringsaktivitet indeholder en række læringselementer, der udgør 
målene for den enkelte skoleperiode. Den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af Elevplan: www.elevplan.dk 
  

Elevens arbejdstid 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 arbejdstimer. Elevens arbejdsindsats er 
tilrettelagt således, at de udover den almindelige teoretiske og praktiske undervisning (34 lektioner), får lektier og opgaver/projekter for, 
som de selvstændigt skal arbejde med/forberede sig til. Såfremt eleven ikke yder denne selvstændige arbejdsindsats og afleverer sine 
opgaver og projekter vil eleven ikke kunne bestå et skoleforløb. 
  

2.5 Skolepraktik 
  
Glarmestermed specialerne Glarmester og Alubygger har ingen adgangsbegrænsning til skolepraktik. En elev kan derfor optages i 
skolepraktik i én af følgende tre situationer: 
  

• Eleven, der har bevis for gennemført grundforløb i indgangen bygge og anlæg med opnåelse af de særlige kompetencemål, der giver adgang til tagdækker 
hovedforløbet, kan efter fuldført karensperiode optages i skolepraktik.  

• Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale. 

http://www.elevplan.dk/


• Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen. 
  
Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven endvidere opfylde EMMA-kriterierne (fagligt Mobil, geografisk Mobil, 
Aktivt praktikpladssøgende).  
  
Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens praktikpladskonsulent, i samarbejde med eleven, at skaffe 
eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt. 
  
I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde med de opgaver, som skolen 
kan skaffe indenfor tagdækkerbranchen. Opgaverne skaffes til veje i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. På denne 
måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring med mindst samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden.  
Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikinstruktøren og eleverne ved et ugentligt ”skurmøde”, hvor den 
enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de delpraktikforløb, som eleven er i, for på 
denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. 
I det daglige praktiske arbejde i hverdagen fungerer skolepraktikinstruktøren som svend i sidemandsoplæring.  
  
Skolepraktikinstruktøren vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger 
praktikplads. Forud for en skoleperiode evaluerer praktikinstruktøren elevens arbejde og afgiver en praktikvejledning. 
Uddannelsens praktikmål er beskrevet i elevplan og instruktøren evaluerer der efter endt praktikperiode. 
Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter 
delaftaleforløb i den løbende egnethedsvurdering.  
I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge 
praktikplads i sin fritid, men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt 
ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 
  
2.6 Bedømmelsesplan 
Løbende bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, 
almene og faglige kompetencer. 
Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

 Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 
 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 

  



Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver med udgangspunkt i synlige læringsmål samt gennemfører 
evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne evaluering 
er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og 
indhold.  
Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en Samtale mellem elev og den eller de lærere, som 
underviser eleven. Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til tidspunktet 
i uddannelsen.  
Ved afslutningen af et læringselement foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og standpunkt.  
Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. 
  
Bedømmelse af sociale og personlige kompetencer 
Ved bedømmelse af de konkrete opgaver i læringselementerne, indgår også en bedømmelse 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 udtømmende 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 omfattende 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 væsentlige 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 
demonstrerer 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 

  
  
  
Afsluttende bedømmelse af fag 
Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en senere skoleperiode, får eleven en delkarakter. 
Læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Se overblik, der viser hvornår et fag fortsætter på en senere skoleperiode, 
under punkt 2.4 
  
Den afsluttende bedømmelse omfatter: 

 Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået efter reglerne for 
faget.  
  
  
  

2.7 Eksamensregler 
  
Eksamensreglerne kan ses under skolens generelle undervisningsplan punkt 1.5 
  

2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis 
  
Afslutende prøve på Glarmesteruddannelsen med specialerne Glarmester og Alubygger 
Forud for indkaldelsen til 5H fremsendes en deltagerliste til det faglige udvalg, så svendebreve kan blive forberedt. 
Svendeprøven afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fra det faglige udvalg. 



Skolebeviset udstedes af skolen og sikrer at samtlige karakterer er givet. 
Svendebrevene bliver underskrevet af skuemester. 

2.9 Overgangsordninger 
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal overgangskravene være opfyldt. De er nærmere beskrevet under punkt 2.3. Det vurderes af 
vores vejledere om dette er opfyldt. 
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