
 

 

Grundforløbets anden del for EUX Bygningsmaler 
 

2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse 

Grundforløbets anden del til EUX bygningsmaler. 

Adresse 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej, Holbæk. 

Medarbejdere 
Malerafdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Helle Pierri. 

Sekretær og faglærere til de enkelte uddannelser kan ses på: www.eucnvs.dk 

Skolens vejledere på teknisk EUD samt træffetider kan ses på www.eucnvs.dk 

Skolens praktikpladsopsøgende arbejde er organiseret via praktikservice se 

under www.eucnvs.dk 

 

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. Læringsmålene sættes på baggrund af mål i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger 
for de forskellige uddannelser samt viden om elevernes forudsætninger.  
 

Formativ Evaluering 
Vi evaluerer formativt og giver elever feedback baseret på læringsmål som er konstruktivt, fokuseret og 
fremadrettet. Feedback bliver givet i forhold til elevers progression, arbejdsprocesser og resultater. 
Elever vil opleve flere former for feedback som skriftligt og mundligt feedback, genevalueringer, 
feedbacksamtaler, elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen. 
 
Differentieret Undervisning 

Differentiering betyder at læreren tilpasser undervisningen til forskellige elevforudsætninger 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 udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes 

forskelligartede forudsætninger.  

 Vi anvender varierende metoder i undervisningen. Al undervisning og forløb planlægges med 

varierede metoder så den er involverende og motiverende for eleverne. Metoderne kan eks. 

http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/images/PDFarkiv/Politikker/paedagogiske_didaktiske_grundlag.pdf


 

være klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudier, Co-operative Learning, 

innovativ pædagogik. 

 Vi bygger på elevens styrkesider. Elevernes styrkesider foldes ud gennem inddragelse i 

planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen. Det er læreren der skal sikre de 

faglige mål, men eleverne kan have indflydelse på udvælgelse af det faglige indhold (hvor det er 

muligt ifølge fagplanen), valg af arbejdsformer, valg af materialer samt 

undervisningsplanlægning og tidsforbrug. 

 

Helhedsorienteret Undervisning 

Undervisningen tilrettelægges mest muligt ud fra princippet om helhedsorienteret undervisning hvor 

læringsforløb tilrettelægges med en praksisnær tilgang så de afspejler den verden, som eleverne skal 

bruge deres faglige, teoretiske og praktiske færdigheder i. Eleverne kan således se og forstå anvendelsen 

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 skoleliv og erhvervsliv ved at inddrage elevers viden og erfaringer 

fra praktikplads, studiejob, fritidsinteresser etc. 

 Vi tilrettelægger 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.  

 

IT 

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 undervisnede lærer er designer af undervisningen idet han eller hun planlægger og designer 
effektive læringsprocesser, lærings aktiviteter og evaluerings metoder. Disse processer inkluderer synlig 
struktur og læringsmål, involverer eleverne aktivt i egne læringsmål, og tilbyder eleverne forskellige 
tilgange til dét, de skal lære.  
 
Læren arbejder systematisk med at afprøve undervisningsmetoder, der fremmer elevernes læring bedst 
muligt og reflekterer konstant over valg af indhold, metoder, elevernes medinddragelse og 
aktivitetsformer. 
 
Læren evaluerer løbende undervisningsmetoder og undervisningspraksis i fag, moduler, forløb og 
projekter, og implementerer de bedste metoder på skolen. Evalueringerne deles med den pædagogiske 
ledelse samt den pædagogiske udvikling 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 elevernes kompetencer og forudsætning  

Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for 
uddannelsen. Elevens forudsætninger og behov afklares inden start på grundforløbet. 
På baggrund af kompetencevurderingen, udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Denne plan 
udarbejdes i samarbejde med elev og evt. praktikvirksomhed. Skolen har den overordnede 
initiativpligt. 
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, f.eks. på baggrund af 
den løbende bedømmelse af eleven og når eleven vælger støttefag, bonusfag og valgfag.  
 Skolen søger i tilrettelæggelsen af undervisningen at sikre, at eleverne har mulighed for at 
opstille egne mål og at opnå disse mål gennem individuelle valg. Herved søger skolen så vidt 
som muligt at imødekomme eleverne på deres egne betingelser. 
Det betyder at rækkefølge og tempo i forhold til elevernes målopfyldelse kan blive individuel 
inden for de givne rammer. 
  

Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på 
baggrund af elevens: 

 Tidligere skoleundervisning, 

 Anden uddannelse, 

 Beskæftigelse og tillidserhverv, 

 Vurdering af reelle kompetencer og 

 Særlige behov, der f.eks. kræver specialpædagogisk støtte. 

Det vurderes løbende, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales det i 
samråd med elev og evt. virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning. 



 

 



 

Specialpædagogisk støtte: 
Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller 
andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da netop dette er meget vigtigt i forhold til at 
give eleverne optimale betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet 
en procedure omkring specialpædagogisk støtte. 
Alle elever bliver testet på grundforløbet. Evt. IT-rygsæk følger eleven gennem hele 
uddannelsen. 
Elever, der ikke har gennemført grundforløbet på skolen testes, hvis elev og lærer skønner at 
der er et muligt behov for IT-rygsæk, læsehjælp eller anden specialpædagogisk støtte, tilbydes 
eleven dette. 
 
 

2.4 undervisningen i grundforløbets anden del 

Grundforløbet er tilrettelagt til at vare 20 uger, med 10 ugers indtag, hvor der er planlagt fælles 
forløb ind, som alle elever uanset om de har gået 0 eller 10 uger, kan deltage i.  

Plan for GF2 

 
2 uger dansk E    -    2 uger Naturfag E    -    4 uger valgfag / Støttefag    -    12 uger fag 
fagligt 
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Vi tilbyder alle vores elever, uanset elevtype, individuelt vejledning om fag og valgfag på 
grundforløbet. Vejledningen foretages ved opstart på grundforløbet af vores vejleder, som 
følges op under grundforløbet ved ugentlig kontakt med vejleder, der har kontortid blandt 
vores elever i værkstedet.  
 

Vælg elevtype Ungdom 

direkte fra 

9/10 kl 

Ungdom 

øvrige u. 25 

år 

Voksen 

u/grund 

u/praktik 

Voksen 

std.- forløb 

Voksen 

fuldt forløb 

(Basis) EU9 EU9+ EUV1 EUV2 EUV3 

EUX EU9X EU9+X EUV1X EUV2X EUV3X 

Talentspor EU9T EU9+T EUV1T EUV2T EUV3T 

EUX og Talent EU9X+T EU9+X+T EUV1X+T EUV2X+T EUV3X+T 

Afsluttet Gymnasial 

udd. 

 EU9+G EUV1G EUV2G  

Mesterlære EU9M EU9+M  EUV2M EUV3M 

Produktionsskolebaseret EU9P     

Øvrige 20/20 RKV RKV RKV RKV 

 

Undervisningens organisering  
Under gennemførelsen af grundforløbet er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver 
læringsaktivitet er en selvstændig enhed, hvor elevens læringsresultat bedømmes ved 
afslutningen. De konkrete læringsaktiviteter er beskrevet i Elevplan. 



 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs erfaring fra tidligere skoleuddannelse 
samt praktisk erfaring fra praktikophold, herved gives eleven betingelser for selv at kunne 
udvikle sin aktuelle viden. Jo længere eleven kommer i uddannelsesforløbet afklares det ved 
samtaler og test om eleven har behov for ekstra resurser. 
Undervisningen baseres på ideerne om en induktiv, funktionel og helhedsorienteret 
planlægning af den relevante undervisning. 
Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til 
selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og 
problemstillinger. 
Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den 
praksis, der er gældende for branchens udøvere. 
Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, 
som de forefindes i branchen virkelighed. 

Undervisningen udøves under tre hovedformer: 
Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at 
eleven selv formulerer en opgave, der tilgodeser grundforløbets læringsmål. 
Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. Denne form 
udøves i de forløb hvori der undervises i uddannelsesspecifikke fag. 
Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

 

Undervisningsdifferentiering: 
Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen 
tilrettelægges inden for forløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens 
forudsætninger.  
Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og 
aktivitet. 
Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner 
grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. 
En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et 
emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. 
I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel: 
Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. 
Opgavemængden og opgavetypen. 
Arbejdsmetoder og hjælpemidler. 
 
 

Valgfag  
Vi har udarbejdet et valgfagskatalog på EUC Nordvestsjælland, som giver vores elever mulighed 
for at gennemføre den uddannelse de er tilmeldt. Derudover tilbyder vi eleverne valgfag ud fra 
behov og interesser for at supplere deres uddannelse. Det er elevens kontaktlærer der 
præsenterer eleven for skolens valgfag, og sørger for tilmelding.  
Vi tilbyder: 

 Studiekompetencegivende grundfag evt. på højere niveau end obligatorisk (fysik, matematik, 

dansk og engelsk).  

 Fagligt rettede valgfag  

 Almene støttefag.  



 

Oversigt over læringsaktiviteter 
Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er beskrevet i 
læringsaktiviteterne i Elevplan. Grundforløbet er opbygget af en eller flere læringsaktiviteter og 
tilsammen udgør de grundforløbets anden del til uddannelsen. Hver læringsaktivitet indeholder 
en række læringselementer, der udgør målene for den enkelte aktivitet. Den konkrete 
beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af Elevplan: www.elevplan.dk 

 

Talentspot og fag på højere niveau  

Vi er meget opmærksomme på at vores dygtige elever bliver så dygtige de kan, og bl.a. derfor 
stiller vi altid op til Skills, hvor vores elever konkurrer om hvem der er dygtigst. Det giver os et 
rigtigt godt overblik over hvem der kan og vil lidt mere end ”bare igennem en 
erhvervsuddannelse”.  
På EUC NVS tilbyder vi højere præstationsniveauer i både praktisk og teoretisk undervisning, der 
har til formål at give en specifik erhvervskompetence.  
Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri afhængig af hvad 
eleven har med fra tidligere uddannelser og forløb.  

De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er 
fastlagt i forbindelse med valg af speciale i en uddannelse. 

Talentspor 

Hvis en elev og en virksomhed har valgt et talentspor, tilbyder vi mindst 25 % af uddannelsens 
hovedforløb på et højere niveau end det obligatoriske. For grundfag skal fagene kunne placeres 
på niveauerne fra F til C. For de uddannelsesspecifikke fag skal de følge de 
præstationsstandarder, der gælder for disse fag. 

Deltagelse i konkurrencer – Skills 

Skolen tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante 
faglige kompetencer som forberedelse til deltagelse i konkurrencer. 

Skolen tilbyder mulighed for – ud over ordinær undervisning – at elever kan træne faglige 
kompetencer på skolen med henblik på forberedelse til deltagelse i forskellige konkurrencer bl.a. 
DM- og evt. VM i Skills. Vi har elever der deltager på træningsforløb op til DM.   

 

Elevens arbejdstid 
Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 
37 arbejdstimer. Elevens arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de ud over den almindelige 
teoretiske og praktiske undervisning (28 klokketimer), får lektier og opgaver/projekter for, som 
de selvstændigt skal arbejde med/forberede sig til. Såfremt eleven ikke yder denne 
selvstændige arbejdsindsats, afleverer sine opgaver og projekter til tiden, vil eleven ikke kunne 
bestå grundforløbet, da det er en vigtig del af grundforløbet, og indgår i den løbende 
evaluering. 
 

2.5 Ny mesterlærer 

Ved indgåelse af en praktikaftale mellem en elev og virksomhed i ordningen ny mesterlærer, er 
procedureren følgende: 

 Praktikpladskonsulenten kontakter virksomheden og aftaler tid til en kompetencevurdering, der 

fører til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan – uddannelsesplanen udarbejdes i 

virksomheden. 

 Uddannelsesplanen skal indeholde aftaler om evt. skoleundervisning. 

http://www.elevplan.dk/


 

 Praktikpladskonsulenten/uddannelseschefen informerer elevadministrationen om eventuel 

skoleundervisning for eleven, såedes at eleven indkaldes til den pågældende skoleundervisning. 

 Eleven tildeles en kontaktlærer, som følger eleven gennem hele mesterlæreforløbet, og har 

ansvaret for elevens uddannelsesplan. 

 Det aftales, hvornår kontaktlæreren besøger eleven i virksomheden.  

 Kontaktlæreren sikrer, at der sker en løbende evaluering af elevens oplæring. (Aftaler i Elevplan)  

 Virksomheden og kontaktlæreren udarbejder i samarbejde en praktisk opgave, som eleven skal 

afslutte forløbet med at udføre. Det aftales om opgaven udføres på skolen eller i virksomheden. 

 Bedømmelsen af den praktiske opgave gennemføres af virksomhed og kontaktlærer i 

samarbejde. 

 Bedømmelsen indgår i den samlede helhedsvurdering af eleven. 

 Der foretages en afsluttende kompetencevurdering af eleven. 

 Kontaktlæreren sikrer, at der udstedes bevis for gennemført praktisk oplæring. 

 Beviset påføres eventuel supplerende undervisning, der skal gennemføres i hovedforløbet. 

 Uddannelsesplanen justeres herefter. 

 
Vi tilbyder følgende fag for Ny mesterlærer elever: 

Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens ansvar Godskrivning 

Rullebukkestillads                   

Dansk E                   

Naturfag E                   

Faglige overgangskrav                    

Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens 
ansvar 

Godskrivning 

 

2.6 Bedømmelsesplan 

Vi skelner imellem en løbende bedømmelse og en afsluttende bedømmelse. 

Løbende bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens 
udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencemål for grundforløbet. 
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. 

Løbende 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 grundforløbsbevis samt evaluere undervisningens 
metode og indhold.  
Den løbende evaluering gennemføres 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. 

 
 

Afsluttende bedømmelse af grundforløbet 
Grundforløbet afsluttes med en afsluttende prøve efter eksamen reglerne.  
Når det uddannelsesspecifikke fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse inden 
grundforløbsprøven. Læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål.  
Den afsluttende bedømmelse omfatter: 
Eleven vil 5 uger før grundforløbets udløb få en opgave, der vil blive brugt til afsluttende prøve 
på grundforløbet. 
 

 

 Grundforløb 2. - Afsluttende prøve og struktur 

Censor og eksaminator observerer i værkstedet på de stillede opgaver. 

 

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 



 

Elevens opgave: trække opgave og arbejder med de stillede opgaver. 

 

Censorens opgave er at vurdere ud fra stillet opgave:  

 Opgaveforståelse 

 Samarbejde 

 Sikkerhed 

 Måleteknik 

 Kvalitet 

 Tidsforbrug 

 Evt. vurdere perspektivet i portefølje 

Underviserens opgave: 

Teknisk support 

I løbet af dagen efter en udarbejdet tidsplan 

Eksamination ½ time: 
Eleven får en samtale med censor og eksaminator omkring forløbet, hvor forløbets 
resultat meddeles. 

 

Helhedsvurdering 
Grundforløbsbeviset udstedes på grundlag af helhedsvurderingen. 
Formålet med helhedsvurderingen er, at give en samlet vurdering af, om eleven har opnået de 
nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer i grundforløbet for at kunne fortsætte 
uddannelsen i hovedforløb. 
Helhedsvurderingen kan resultere i: 

 Et grundforløbsbevis uden bemærkninger 

 Et grundforløbsbevis med bemærkninger 

 Intet grundforløbsbevis men en dokumentation 

 

 

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 

Vi har i samarbejde med fagligt udvalg og de øvrige skoler udarbejdet en fælles model for 
afvikling af afsluttende grundforløbsprøve. Vi bruger egen stillet opgave inden for de fælles 
rammer. Vi benytter os af LUU medlemmer til den afsluttende bedømmelse. Skolen udsteder et 
bevis til elever med bestået grundforløbs prøve, samt bestået overgangskrav.



 

 

2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

Inden opstart på grundforløbet foregår der en helhedsvurdering af elevens egnethed til at 
gennemføre hele uddannelsen.  
Hvis eleven ikke kan finde en praktikplads inden/under grundforløbet, tilbydes eleven at 
komme i skolepraktik, hvis eleven overholder de nedenstående betingelser, samt bliver 
vurderet egnet efter afsluttet grundforløb. Hvis grundforløbet er bestået, betragtes eleven som 
fagligt egnet til skolepraktik. 
Kontaktlæreren udfører sammen med eleven en EMMA vurdering (Egnet, fagligt Mobil, 
geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende) af eleven i forbindelse med afslutningen af 
grundforløbet. Her følges der op på elevens praktikplads søgning, og om eleven har en 
opdateret CV på www.praktikpladsen.dk  
Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser i indgangen og til at gøre rede for, hvilke 
praktikpladser der er søgt, og med hvilket resultat. 
Procedurer og regler herfor vil eleverne blive introduceret til undervejs på grundforløbet af 
elevens kontaktlærer og praktikpladscenteret.  
Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgning ved de ugentlige elevsamtaler.  

 

2.10 skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse med 

adgangsbegrænsning  

Ikke aktuelt  

 

http://www.praktikpladsen/


 

 

 
 
 

Læringsaktiviteter 
 

Bygningsmaler grundforløb del 2 eux 
 

  
UDDANNELSE:  Bygningsmaleruddannelsen  
 
VARIGHED: 20 uger   
 
LÆRER: Christina Sørensen, Helga Chemnitz; Helle Hansen, Christine Dancker og Michael Hansen  
 
FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  
Bygningsmalerforløb anden del:GF2 EUX 20 uger 
Vi arbejde r med 6 projekter på hele GF2 
Vi har navn givet projekterne den grønne aspirant som er et intro modul 
Du vil også møde den tekniske og dekorative, teoretiske og den farverige aspirant og til sidst vil du bringe 
alle dine kompetence i spil i en afsluttende grundforløbsprøve 
Du vil møde helhedsorienteret undervisning i fag dansk og naturfag, hvor dele af danske og naturfag ligge i 
den praktiske undervisning på malerforløbet og opgaverne f.eks. kalk rust og firmahåndbogen ansøgninge 
o.a..  

Almenfag:  
Dansk på C-niveau. 

     Engelsk på C-niveau. 
     Samfundsfag på C-niveau. 
     Matematik på C-niveau. 
     Fysik på C-niveau. 
     Informationsteknologi på C-niveau. 

 
 
 
MINISERIETS FAGLIGE MÅL: 

Eleverne skal kunne: 

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet  

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6. 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Regneregler, herunder parenteser, regning med procent, potenser og rødder, simpel algebraisk manipulation samt 
anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. 
2) Farvelære, herunder fysikfaglige begreber og modeller samt farvernes blandingsmæssige egenskaber og forhold. 
3) Malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber. 
4) Metoder og deres anvendelsesområder. 
5) Maleteknikker. 
6) Relevante produktbeskrivelser og -data m.m., malefaglige behandlingskataloger og anden teknisk litteratur til 
kvalitetssikring af eget arbejde. 
7) Ergonomi, herunder begreberne kraft og moment, og de i faget gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige 
forhold. 
8) Relevante underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og 
materialer. 
9) Anvendelse og vedligeholdelse af fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler. 
10) Relevante regningsarter. 



 

11) Malerfagets aflønningsformer. 
12) Fagrelevant it inden for tegningsforståelse og farvesætning. 
13) Anvendelse af fagets æstetiske elementer. 
14) Den kreative anvendelse af stil, form og farve i malerfaget. 
15) Forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer 
mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem 
virksomhed og kunder. 
16) Betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning og udførelse af en 
arbejdsopgave. 
17) Organisationernes og virksomhedernes struktur, organisationernes funktionsområder, indflydelse og 
kommunikationsveje. 
18) Aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning. 
19) Den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle 

opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Indgåelse i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed under faglig vejledning, herunder afdækning, 
afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) samt afsluttende 
rengøring til aflevering. 
2) Farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning. 
3) Hensigtsmæssigt materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver under faglig 
vejledning. 
4) Anvendelse af materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i faglige sammenhænge. 
5) Anvendelse af bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssigt korrekt. 
6) Anvendelse af de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med arealberegning og 
materialeberegning (mængde og rækkeevne) i forhold til eksempelvis materialebestilling. 
7) Udvælgelse af det korrekte it-værktøj afhængigt af den faglige opgave. 
8) Anvendelse af fagets æstetiske elementer. 
9) Anvendelse af dialog og argumentation i samarbejdet. 
10) Forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser og ulykker gennem valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 
bevægelser, hjælpemidler og valg af personlige værnemidler. 
11) Overholdelse af de gældende love, overenskomster og aftaler og kommunikationsveje på arbejdsmarkedet. 
12) Varetagelse af fagets arbejdsopgaver ud fra sundhedsmæssige forhold. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i forhold til en praktisk bygningsmaleropgave, 
2) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation (fx arbejdssedler), 
3) anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med areal- og materialeberegning, 
4) udføre farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning, 
5) anvende sin viden om malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber til under faglig 
vejledning at foretage hensigtsmæssige materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete 
arbejdsopgaver, 
6) anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssigt korrekt og 
træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet i henhold til gældende miljø- og 
sikkerhedsbestemmelser samt planlægge arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt måde, 
7) benytte fagrelevant it inden for tegningsforståelse og farvesætning, 
8) planlægge, koordinere og udføre en arbejdsopgave i forhold til fx arbejdsbeskrivelser, planlægge forskellige 
arbejdsprocesser samt identificere forskellige samarbejdsrelationer, drøfte forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i 
forskellige arbejdsmæssige sammenhænge (herunder stille forslag til innovative ændringer eller til brug af andre 
metoder), 
9) indgå i forskellige samarbejdsrelationer/situationer og i et samarbejde kunne planlægge og udføre en 
arbejdsopgave, 
10) vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige ud fra den givne situation og i 
forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet, 
11) forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker, 
12) agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og 
samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og 
mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder, 
13) agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra en viden om aftaler og love på arbejdsmarkedet, fagets 
aflønningsformer og organisationernes og virksomhedernes struktur og virke, 
14) anvende sin viden om maleteknikker og om underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til 
valg af metoder, teknikker og materialer, 
15) anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler, 
16) under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed, herunder foretage 
afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring), 
17) kvalitetssikre og reflektere over sit udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre arbejdsprocesserne samt 
identificere sit behov for nye læringsmål, og 
18) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 



 

1) Naturfag på E-niveau, bestået. 
2) Dansk på E-niveau, bestået. 
Stk. 6. Eleven skal opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads. 
Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 

have  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
 
 

             Den grønne aspirant - GF2 Bygningsmaler 

Når du har afsluttet dette kan du forsætte til næste tema og har opnået nogle 
kompetence på begynder niveau 

Den tekniske maler - GF2 Bygningsmaler  

I dette tema vil vi have besøg af folk fra maler leverandør og fagforening og begynde at gå i 
dybden med teknikkerne  

 Den dekorative maler-GF2 Bygningsmaler  

I tema vil du have mulighed for at opsamle opgaver som du måske ikke har kunne nå  

Eller afprøve mange forskellige overfladeteknikker (lasur o.s.v) 

 

 Den teoretiske maler - GF2 Bygningsmaler  

I dette tema vil vi gå mere teoretisk tilgang til malerfaget og du vil kunne bruge flere fagtermer og 
udtryk  

Den farverige aspirant - GF2 Bygningsmaler  

I dette tema vil du skulle bringe alle dine kompetencer som du opnået og vise du kan anvende 
dem til din afsluttende prøve. 

Grundforløbsprøven - Gf2 - Bygningsmaler  

Den afsluttende prøve skal du afrens en kabine og efterfølgende beklæde denne og maler alt i 
båse.Du vil få en stil peroide som din bås skal afspejle . Du skal efterfølgende forsvare båse til 
eksterne cencore   

 

 

https://www.elevplan.dk/Moduler/Skema/Skema.aspx
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
Sikkerhed håndbog materiallære bogen, farvelærerbogen  og diverse udskrifter. 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGS Miljø  

 

 Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres 

fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, 

cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens 

målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 

tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, 

eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, 

understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle 
elevens faglige og personlige identitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
 
 

Uge/forlø
b 

Emne Opgaver  Målpinde  

1+2 Den 
grønne 
aspirant  

 

 

Rød farve  
”den grønne aspirant”   
2 uger                                          

Målpinde anvendt: 

              Real kompetence opgave  2,3,6,8,9,12,13,17,20,23,24,29,30 

Farveblindtest  30,31,33,35,38,40,42og 44 

Stigetest   

Farve cirkel  

Primær/sekund/tertiære  

Gråskala  

Portofolie  

Opbygning af træværk  

1 dags komplementær  

Læringsstil  

Elevplan  

Weekend spørgsmål fredag u.1  

APV intro  
 

3-9 Den 
tekniske 
maler  

 

 

Gul farve  
”den tekniske maler” 
7 uger 

Målpinde anvendt: 

KRAV: stiger/stillads 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

MP: Pas på dig selv 15,16,17,18,19,22,23,24,25, 

MP: Forståelse af materialer til 
bås+ APV 

26,27,28,29,30,31,32,33,36, 

Værktøjslære 37,38,39,40,41,42,43,50 

Ansøgning: dansk   

Sketchup: 1 væg+ Tegningslære  

CASE: prøvebås+ Valørdiagram  

Danske Model  

Firma håndbog  

MP: Hvilke glans bruger man + 
Substitutions princip 

 

Ittens/NCS  

Kalkplade  



 

Anden  

Lasur+ ordsprog 

Materialelære: Jern + MBA 

Tag på bytur 

Den sorte bog(hjemmeopgave) 

MP: hvad spartler vi med +hulplade 

Afprøvning af værktøj 

Skyggeopgave 

 
 

 

 

10-11  

            
Valgfag/opsamlin
g  og talent  

Blå farve ”valgfag talent” 
2 uger 

Målpinde anvendt: 

Øl lasur 2,3,6,13,14,15,17,23,29, 

Skills opgave 38og 41 

Dekorative maleteknikker  

Firma håndbog forside  

Opsamling af opgaver  
 

12-15 Den 
teoretiske 
maler  

 

 

Grønne farve  
”den teoretiske maler” 
4 uger 

Målpinde anvendt: 

Trafiklys 2,3,4,5,6,7,8,10,11, 

Malerstafet 12,13,14,15,16,17, 

Pyramide 22,24,25,26,27,28,29 

Stregtrækker med dråbe 35,36,38,39,40,41,42, 

Sommerfugl+ Tegningslære 43,45,47,48,49,50,51, 

MP: Hvad indeholder maling  

Kunstperiode  

Pop-art+ Tegningslære  

Innovation  

Erhverm/arbejdsmarked  

MBA  

Sketchup: Hele båsen+ 
Tegningslære 

 

Markedspriser/leverandør  
 

15-20               Den 
farverige   
aspirant  

Afsluttende bås + eksamen 
4 uger 

Målpinde anvendt: 

Bås Eksamen 1,21,34,40,41,42,43,44 

Klargøring 45,46,47,48,50,51 

Afslutning   
 

20 Grundforløbs 

prøven  

 

Målpinde anvendt: 
Alle målpinde. 
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EVALUERING: 
 

 

Hvornår Format Form  

Løbende  Scorekort  Afkrydsning og ca. 
Karakter og 
feedback/up/forvard  

Efter 14 dage  Ved afslutningen af projekterne vil vi 
vurdere dine faglige, sociale og 
læringsmæssige kompetencer. 
Vurdering bliver foretaget på 
baggrund af om du er egnet til at 
forsætte til Hovedforløb 

Du vil få en ca. 
karakter på dine 
opgaver, og en 
efterfølgende feed 
up/back/forward  
Som skriver på 
scorekortet (se side 
4 og 5)  
 

Efter 11 uge  Ved afslutningen af projekterne vil vi 
vurdere dine faglige, sociale og 
læringsmæssige kompetencer. 
Vurdering bliver foretaget på 
baggrund af om du er egnet til at 
forsætte til Hovedforløb 

Du vil få en ca. 
karakter på dine 
opgaver, og en 
efterfølgende feed 
up/back/forward  
Som skriver på 
scorekortet (se side 
4 og 5)  
 

Afsluttende prøve Du vil afsluttende få en karakter på 
din afsluttende bås, og deltage i en 
prøve hvor der vil være 2 censor 
med (en fra fagforeningen/en fra 
mesterforeningen som vil bedømme 
betået/ikke bestået.    

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEDØMMELSESKRITERET: 

Evalueringsinstruktion  
 
 
 
 
 

Eksaminationsgrundlaget skal give eleven mulighed for at demonstrere sin viden, færdigheder 
og kompetencer i forhold til de udvalgte mål. Derfor skal eksaminationsgrundlaget omfatte: 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$fpPlanlagteUndervisningsforloeb$FoldingPanelBody$repPlanlagteUndervisningsforloeb$ctl06$PlanlagteUndervisningsforloebHeadWUC1$UXUndervisningsforloebFoldingPanel$FoldingPanelBody$undervisningsforloebWUC1$UXBundneLaeringsaktiviteterFoldingPanel$FoldingPanelBody$repBundenLaeringsaktivitetHead$ctl00$BundneLaeringsaktivitetHeadWUC$UXLaeringsaktivitetFoldingPanel$FoldingPanelBody$UXLaeringsaktivitetWUC$radEvalueringsinstruktion$fpBeskrivelse$FoldingPanelLink','')


 

  
TEMA 3  
Fra Tema 3 ligger det skriftlige materiale og den praktiske opgave til grund for eksamen. 
Det skriftlige materiale kan udarbejdes i en port folie, som bl.a. indeholder, billede 
dokumentation af praktisk udført opgave, arbejdsplanlægning, APV, materialelære, farvelære, 
elektronisk tegning, jobansøgning og firmaprofil. 
Før eksamen udfører eleven en farveefterligning som en del af port folien. Farveefterligningen 
skal være en lys kulør, som indeholder hvid, sort og 1 kulør. 
  
Eksamensform - skriftlig og mundtlig  
Eleverne skal udarbejde en bestillingsliste af materialer, værktøj og værnemidler til en given 
arbejdsbeskrivelse 

  
Alle elever løser den skriftlige opgave samtidig. Opgaven afleveres efter 30 minutter 
  
Lærer og censor går rundt mellem eleverne og observerer, hvordan eleverne arbejder. 
  
Eleven tager den opstrøgne farveprøve og bestillingslisten med til den endelige eksamination. 
  

Bedømmelsesgrundlaget skal give grundlag for at bedømme elevens kompetencer i forhold til 
de udvalgte mål. 
  
Grundforløbsprøven bedømmes med karakteren ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. 
  
Bedømmelsen af den mundtlige eksamen tager afsæt i følgende emner, som har vægtning 
fordelt således: 
  
o   Port folio (fra Tema 3) 40% 

o   Skriftlig prøve                10% 

o   Farveefterligning          10% 

o   Fremlæggelsen             40% 

  

  

Bedømmelsesvejledning: 

Opgave Bestået/ opfyldelse af mål Ikke bestået/væsentlige mangler i opfyldelse af 
fagets mål 

Port folio  
40% 

Elevens Port folio har få mangler, men 
indeholder alle emner. 

Eleven Port folio er mangelfuld. Mangler 2 eller 
flere emner 

Skriftlig prøve  
10% 

Eleven besvarer prøve lidt usikker, 
men har en tilstrækkelig forståelse for 
de faglige aspekter. 

Eleven har ikke forståelse for de faglige aspekter i 
prøven. 

Farveefterligning 

10% 

Eleven arbejder lidt usikkert men 
tilstrækkeligt gennem arbejdspro- 
cessen. 

Eleven arbejder utilstrækkeligt gennem 
arbejdsprocessen. 

Fremlæggelse 

40% 

Eleven kan forklare væsentlige 
teoretiske og praktiske elementer på 
et netop acceptabelt niveau, der er 
faglig tilfredsstillende. 
Eleven kan på en faglig let usikker 
måde informere om opgaven. 

Eleven kan ikke forklare væsentlige teoretiske og 
praktiske elementer på en faglig acceptabel 
måde. 
  
Eleven kan kun på en utilstrækkelig faglig måde 
informere om opgaven. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundforløb – Bygningsmaler: 
  

Karakter  
  

Beskrivelse, 
jævnfør 
bekendtgørelse  

Vejledende beskrivelse: 
  
  
  

Eksempler: 
  



 

12 

Karakteren 12 
gives for den 
fremragende 
præstation, 
demonstrerer 
udtømmende 
opfyldelse af 
fagets, mål med 
ingen eller få 
uvæsentlige 
mangler. 

En præstation til 12 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan sikkert og 
hensigtsmæssigt med få 
uvæsentlige mangler 
Anvende malerfagets 
begreber og modeller til at 
forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette 
indebærer, at: 
  

 Eksaminanden 
planlægger 
hovedpunkterne i 
opgaven. 

 Eksaminanden 
indretter 
arbejdspladsen, så 
stige, værktøj og 
andre hjælpemidler 
er til rådighed. 

 Eksaminanden 
udfører de 
forskellige 
elementer i 
arbejdsprocessen i 
logisk rækkefølge. 

 Eksaminanden 
udviser 
ansvarlighed og 
omhyggelighed i 
udførelsen af de 
forskellige 
elementer i 
opgaven 

 Eksaminanden 
anvender værktøj 
og andre 
hjælpemidler i 
overensstemmelse 
med krav til 
personlig 
sikkerhed. 

 Eksaminanden 

anvender 
værkstedslitteratur 
og anden 
informationssøgnin
g. 

 Eksaminanden 

forklarer fagets 

anvendte 

grundlæggende 

faglige begreber 

og modeller. 

 Eksaminanden 

relaterer den 

Eksempler på uvæsentlige 
mangler ved en præstation 
til 12 være: 

         Et glemt fagudtryk, hvor 
eleven senere kan 
forklare det. 

         En forkert rækkefølge 
Et forkert anvendt 
fagudtryk, som eleven 
retter med hjælp. 

         Huller i viden, som 
eleven i dialog 
efterfølgende dækker. 

         Eleven resonerer sig 
frem til et svar på et 
spørgsmål, han/hun ikke 
umiddelbart kan svare 
på. 

  
  



 

anvendte faglige 

teori til den 

erhvervsfaglige 

praksis – og 

omvendt. 

 Eksaminanden 

anvender klart og 

sikkert fagsprog. 
  
  

    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

10 

Karakteren 10 
gives for den 
fortrinlige præs-
tation, der 
demonstrerer  
Omfattende 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
nogle mindre 
væsent-lige 
mangler.  

En præsentation til 10 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan - med få og 
uvæsentlige mangler - 
anvende malerfagets 
begreber og modeller til at 
forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette 
indebærer at: 
  

 Eleven forklarer 

modulets 

anvendte 

grundlæggende 

faglige begreber 

og modeller. 

 Eleven relaterer 

med nogen 

sikkerhed den 

faglige teori til 

den 

erhvervsfaglige 

praksis- og 

omvendt. 

 Eleven kan lave 

beregninger af 

faglig relevans 

 Eleven kan 

arbejde med faget 

på en sikkerheds - 

og arbejdsmiljø -

mæssigt korrekt 

måde og kan 

forklare den 

anvendte 

arbejdsmetode. 

 Eleven bearbejder 

resultaterne og 

sætter dem i 

sammenhæng 

med teorien. 

 Eleven skelner 

mellem væsentligt 

og uvæsentligt. 
  

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 10 kan 
være:  
  

         Et glemt fagudtryk, hvor 
eleven senere kan 
forklare det med hjælp 

         Eleven bruger 
fagsproget, og udtrykker 
sig sammenhængende. 

         Eleven overfører med 
nogen sikkerhed viden 
mellem teori og praksis, 
og har forståelse for 
sammenhængen. 

         Dokumentationen er 
udarbejdet på et højt 
sprogligt niveau.  

7 

Karakteren 7 
gives for den 
gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
en del mangler. 

En præsentation til 7 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan - med en del 
mangler – anvende 
malerfagets begreber og 
modeller til at forklare 
erhvervsfaglige 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 7 kan 
være:  
  

         Få fagudtryk, der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået. 



 

problemstillinger. Dette 
indebær at: 
  

 Eleven forklarer, 

anvendte, enkle, 

grundlæggende 

faglige begreber 

og modeller. 

 Eleven relaterer 

med lidt 

usikkerhed den 

faglige teori til 

den 

erhvervsfaglige 

praksis – og 

omvendt. 

 Eleven udtrykker 

sig 

sammenhængend

e, men bruger 

fagsproget lidt 

usikkert. 

 Eleven kan lave 

enkle beregninger 

af faglig relevans. 

 Eleven kan 

arbejde med faget 

på en sikkerheds- 

og 

arbejdsmiljømæss

igt korrekt måde 

og kan med hjælp 

forklare anvendte 

arbejdsmetode. 

 Eleven kan 

udarbejde 

relevant 

dokumentation. 
  
  
  

         Eleven mangler viden 
om enkeltstående 
elementer, men kan 
forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

         Eleven overfører 
usikkert viden mellem 
teori og praksis, men 
har forståelse for 
sammenhængen 

         Upræcist 
hverdagssprog erstatter 
fagudtryk. 

  
  



 

4 

Karakteren 4 
gives for den 
jævne 
præstation, der 
demonstrerer en 
mindre grad af 
opfyldelse af 
fagets, mål, med 
adskillige 
væsentlige 
mangler 

En præsentation til 4 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan – med mindre 
væsentlige mangler – 
anvende malerfagets 
begreber modeller til at 
forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette 
indebærer at: 
  

 Eleven forklarer, 

med nogen 

usikkerhed 
anvendte, enkle, 

grundlæggende 

faglige begreber 

og modeller. 

 Eleven relaterer 

med usikkerhed 

den faglige teori 

til den 

erhvervsfaglige 

praksis - og 

omvendt. 

 Eleven udtrykker 

sig 

sammenhængend

e, men bruger 

fagsproget 

usikkert 

 Eleven kan lave 

simple 

beregninger med 

en faglig relevans. 

 Eleven kan 

arbejde med faget 

på en sikkerheds- 

og arbejdsmiljø 

mæssigt korrekt 

måde, og kan med 

en del hjælp 

forklare den 

anvendte 

arbejdsmetode. 

 Eleven kan 

udarbejde 

relevant 

dokumentation, 

men med en del 

eller mindre 

mangler. 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 4 kan 
være:  

         En mindre del fagudtryk 
og begreber der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået 

         Eleven mangler viden 
om flere elementer, men 
kan forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

         Eleven kan delvis 
overføre viden mellem 
teori og praksis, men 
har forståelse for 
sammenhæng. 

         Upræcist og 
mangelfuldt 
hverdagssprog erstatter 
fagudtryk. 

  



 

  

02 

Karakteren 02 
gives for den 
tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer 
den minimalt 
acceptable grad 
af opfyldelse af 
fagets mål. 

En præsentation til 02 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan – med 
væsentlige mangler – 
anvende malerfagets 
faglige begreber modeller til 
at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette 
indebærer at: 

 Eleven har svært 

ved at anvende 

faglige begreber 

og modeller 

korrekt. 

 Eleven kan med 

hjælp relatere 

den faglige teori 

til den 

erhvervsfaglige 

praksis- og 

omvendt. 

 Eleven 

udtrykker sig 

usammenhænge

nde og bruger 

fagsprog 

usikkert. 

 Eleven kan 

udføre 

beregninger, 

men der optræde 

fejl. 

 Eleven kan 

arbejde med 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 02 kan 
være: 

         Et delfagudtryk og 
begreber, der ikke kan 
forklares eller er 
misforståede 

         Eleven har sporadisk 
viden om emnet og kan 
kun delvist forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

         Eleven kan ikke 
overføre viden mellem 
teori og praksis, men 
har forståelse for 
sammenhængen. 

         Hverdagssprog erstatter 
fagudtryk. 

  



 

faget, men 

mangler 

forståelse for 

metoden. 

 Arbejdet er 

præget af 

mangel på 

overblik og 

systematik. 

 Eleven kan 

udarbejde 

dokumentation, 

men den er 

mangelfuld og 

indeholder en 

del irrelevant 

materiale. 
  

00 

Karakteren 00 
gives for den 
utilstrækkelige 
præstation, der 
ikke 
demonstrerer en 
acceptabel grad 
af opfyldelse af 
fagets mål 

En præsentation til 00 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan – med 
betydelige mangler – 
anvende malerfagets 
begreber modeller til at 
forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette 
indebærer at: 

 Eleven har 

meget svært ved 

at anvende 

faglige begreber 

og modeller 

korrekt. 

 Eleven kan med 

meget hjælp 

relatere den 

faglige teori til 

den 

erhvervsfaglige 

praksis- og 

omvendt. 

 Eleven 

udtrykker sig 

usammenhænge

nde og kender 

ikke fagsproget. 

 Eleven kan ikke 

– uden hjælp – 

udføre 

beregninger. 

 Eleven kan ikke 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 00 kan 
være: 

         Mange fagudtryk og 
begreber, der ikke kan 
forklares eller er 
misforståede. 

         Eleven har mangelfuld 
viden om emnet og kan 
ikke forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

         Eleven kan ikke 
overføre viden mellem 
teori og praksis, og har 
manglende forståelse 
for sammenhængen. 

         Hverdagssprog har 
svært ved at erstatte 
fagudtryk. 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- uden hjælp – 

arbejde med 

faget, mangler 

forståelse for 

metoden. 

 Arbejdet er 

præget at stor 

mangel på 

overblik og 

systematik. 

 Eleven kan ikke 

udarbejde 

dokumentation, 

som er 

anvendelig.  

-3 

Karakteren-3 
gives for den helt 
uacceptable 
præstation. 

En præsentation til -3 er 
kendetegnet ved: 

 Eleven kan ikke 

anvende 

malerfagets 

  Faglige 

begreber og 

modeller 

korrekt. 

 Der er ikke 

udarbejdet en 

brugbar 

dokumentation. 

  
  
  
  


