
EUX Grundforløbets anden del for industriteknikeruddannelsen   
 

2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse  

Grundforløbets anden del til industriteknikeruddannelsen   

Adresse 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej 14, Holbæk. 

Medarbejdere 
Afdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Michael Elbo. 

Til afdelingen er knyttet sekretær Annette Blicher  

Faglærerne 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 

Uddannelsen er en praktisk uddannelse, men med et stort behov for teoretisk teknisk viden om både 

konventionelle og CNC styrede maskiner, samt materialer og konstruktioner med henblik på rigtigt 

materialebrug under de forskellige konstruktioner under uddannelsen.  

Vi tilrettelægger undervisningen, så eleverne møder det praktiske fag, sammen med den meget omfattende 

teori, ude på værkstedet.  Eleverne arbejder i læringsrum, hvor deres personlige læringsstile bliver 

tilgodeset, så det der er bedst for den enkelte elev, faktisk er muligt.   

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 
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og i forskellige tempi. 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 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. 

20 uger 

Tema 1  Tema 2 Tema 3 Tema 4 fs. prøve 

EUX grundfagene på GF2 er: 

 4 uger Matematik C     

 2 uger Teknologi C    

 2 uger Fysik C  
 

 

De 20 uger er fordelt i overordnede temaer: 

Intro, Plader og profiler, konstruktion, samt afsluttende projekt.  

 

I læringsaktiviteten i Elevplan er der beskrevet nærmere detaljer om: 

 det enkelte forløb 
 Beskrivelse af hvordan mål og delmål fra de forskellige skolefag i uddannelsen, indgår i 

læringsaktiviteterne, som afdelingen har opdelt undervisningen i. 
 udbud af valgfag er placeret som LA under undervisningsforløbet valgfrie del.  
 Beskrivelse af indholdet i de uddannelses specifikke fag. 
 Fagfordeling og certifikatkrav  

 

  



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 hovedforløbets 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. 

 

Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen: 

Der arbejdes ud fra følgende begreber: 

Kollaborativ: Eleverne arbejder i grupper, i praktiklokalet to og to og i læringslokalet, ofte i grupper af 4. 
Grupperingerne er de samme under hvert enkelt tema, men ”posen rystes” mellem temaerne for at styrke de 
faglige læringsfællesskaber. 

Helhedsorientering: Der inddrages eksempler fra branchen, problemstillinger fra elevens og/eller pressens 
hverdag tages op løbende. Grundfag og uddannelsesspecifikke fag, ”smelter” sammen i de problemstillinger 
og arbejdsopgaver eleven udfordres på. 

Tværfaglighed: Vil overvejende udfolde sig i forhold til uddannelsesspecifikke- og grundfag, der fokuseres på 
både den fagretlige, men også den almen dannende læring. Læringsmiljøet vil tage udgangspunkt i 
branchens samarbejdsflader, her tænkes på leverandører, miljøorganisationer, færdselsstyrelsen etc. 

Problemorienteret uv.: Til hvert tema laver eleven en disposition over løsning af opgaven, i dispositionen skal 
eleven kort beskrive hvori består problemet/problemerne, hvordan opgaven forventes løst og hvad målene 
med opgaven er. 

Praksisbaseret uv.: Undervisningen er case baseret, med udgangspunkt i en kundeproblematik. Undervejs 
trækker eleven” ressource kort” som beskriver forhold der på relevant vis, påvirker elevens løsning af casen. 
Eleven får udleveret et arbejdskort som løbende skal udfyldes i forhold til hvad der er lavet, tidsforbrug og 
reservedelsforbrug. 

Anvendelsesorienteret uv.: Der arbejdes videre fra GF1 med at skabe fagfællesskaber og give eleven en 
håndværker identitet, med udgangspunkt i faget, erfaringer og eksempler. Der arbejdes med at styrke 
fagligheden og fokusere på elementer i håndværkerkulturen som faglig stolthed, kvalitet, pålidelighed og 
arbejdsglæde 

 



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.  

Der er tilrettelagt en fælles14 dages periode samlet omkring 10. og 11. uge af GF2, hvor alle skolens elever 

på GF 2 har valgfag.  

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 (34 lektioner), får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal arbejde 
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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. 

 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 i smedafdelingen: 

 Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens 
ansvar 

Godskrivning 

Naturfag F                   

Matematik E                   

Dansk E                   

Engelsk E                   

Førstehjælp/brandbekæmpelse                   

§26                    

Uddannelsesspecifikke fag                   
 

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 hele Grundforløb: Teknologi, byggeri og transport 

 

Karakter  
 

Beskrivelse, jævnfør 
bekendtgørelse nr. 
262 / 2007 

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 specialmodulets begreber og 
modeller til at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette indebærer, at: 
 

 Eksaminanden planlægger 

hovedpunkterne i opgaven. 

 Eksaminanden indretter 

arbejdspladsen, så 
servicelitteratur, specialværktøj 
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 

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. 

 
 



 Eksaminanden anvender værktøj 

og andre hjælpemidler i 
overensstemmelse med krav til 
personlig sikkerhed. 

 Eksaminanden anvender 
værkstedslitteratur og anden 
informationssøgning. 

 Eksaminanden forklarer fagets 
anvendte grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

 Eksaminanden relaterer den 
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 specialmodulets 
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 

En præsentation til 7 er kendetegnet ved: 
Eleven kan - med en del mangler – 
anvende specialmodulets begreber og 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 7 kan 
være:  
 



af fagets mål, med en del 
mangler. 

modeller til at forklare erhvervsfaglige 
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 
sammenhængende, men bruger 
fagsproget lidt usikkert. 

 Eleven kan lave enkle beregninger 
af faglig relevans. 

 Eleven kan arbejde med faget på 
en sikkerheds- og arbejdsmiljø-
mæssigt korrekt måde og kan med 
hjælp forklare anvendte 
arbejdsmetode. 

 Eleven kan udarbejde relevant 
dokumentation. 

 
 
 

 Få fagudtryk, der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået. 

 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 faglige 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 
sammenhængende, 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 

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. 

 



med en del hjælp forklare den 
anvendte arbejdsmetode. 

 Eleven kan udarbejde relevant 
dokumentation, men med en del 
eller mindre mangler. 

 

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 specialmodulets 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 
usammenhængende og bruger 
fagsprog usikkert. 

 Eleven kan udføre beregninger, 
men der optræde fejl. 

 Eleven kan arbejde med 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. 

 

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. 

 

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 faglige 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 
usammenhængende og kender 
ikke fagsproget. 

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 



 Eleven kan ikke – uden hjælp – 
udføre beregninger. 

 Eleven kan ikke - 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.  

praksis, og har 
manglende 
forståelse for 
sammenhængen. 

 Hverdagssprog har 
svært ved at erstatte 
fagudtryk. 

 

-3 Karakteren-3 gives for 
den helt uacceptable 
præstation. 

En præsentation til -3 er kendetegnet ved: 

 Eleven kan ikke anvende 
specialmodulets faglige begreber 
og modeller korrekt. 

 Der er ikke udarbejdet en brugbar 
dokumentation. 

 
 
 
 

 

  



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 eksamensreglerne.  

Når det uddannelsesspecifikke fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse inden 

grundforløbsprøven. Læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål.  

Til brug for bedømmelsen er der udarbejdet et sæt gennerelle bedømmelseskriterier, som skal anvendes ved 
bedømmelsen og votering. Ved bedømmelsen er der fokus på målopfyldelse i forhold til eksaminandens 
præstation under udførsel af opgaven. Censor og eksaminator meddeler karakteren til eksaminanden 
umiddelbart efter voteringen.  

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 



Den afsluttende bedømmelsen foretages af en censor og eksaminandens lærer, der er eksaminator ved 
prøven. Det påhviler skolen at sikre at censor har den fornødne indsigt i personvognsmekanikeruddannelsen 
og at han/hun lever op til kravet for bedømmere jf. eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor være 
til stede under hele prøven, dog med mulighed for at afholde korte pauser undervejs. Der er udarbejdet en 
censorvejledning til hjælp for censoren. 

Se bedømmelseskriterier i elevplan.  

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 drøfter på LUU hele uddannelsen og opbygningen af LUP. Udvalget gennemser og godkender 

projektopgaver udfærdiget i autoafdelingen.  

Vi samarbejder med de øvrige erhvervsskoler på Sjælland vedr. den afsluttende prøve. Cenorer hentes både i 

erhvervslivet og på andre skoler.  

Se også ny mesterlære.  

 

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  

http://www.praktikpladsen/


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  

 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Se under de enkelte læringsaktiviteter i elevplan. 

 

2.12 overgangsordninger  

Skolen laver en overgangsordning for den enkelte elev, på baggrund af elevens kompetencer. Hvis eleven har 

en uddannelsesaftale inddrages virksomheden i udarbejdelsen af overgangsordningen.  

  



Fagplan  

  

Industriteknik 

uddannelsen GF 2 
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Fagets formål og profil 
Vejledende uddannelsestid  
Det uddannelsesspecifikke fag har en varighed på12 uger. 

Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte 
metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det 
formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 
uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af 
uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige 
arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende 
almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske 
problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig 
kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at 
kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og 
begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige 
problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser gennem 
praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative 
muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre 
om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte 
elementer i en arbejdsproces. 

Fagets profil  

Til den lokale undervisningsplan er udviklet en matrix, hvor valget af indhold til de 4 temaer, er koblet 
sammen med uddannelsens faglige mål. Se bilag 1.  
 
Eleven arbejder med, at udvide sin nærmeste udviklings zone gennem hele forløbet. Undervisningen vil i 
opstartsfasen være meget lærerstyret, mens der sener i forløbet bliver arbejdet med elevens 
selvstændighed og den uddannelsesspecifikke faglighed.  Fokus vil i undervisningen ændre karakter til en 
mere innovativ form. Innovation er i vores optik er ikke nødvendigvis et selvstændigt fag, men mere en 
metode der indgår i planlægning og udvikling af de projekter og opgave eleven arbejder med.  

Faglige mål og fagligt indhold 
Faglige mål 

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for industritekniker: 
1. Normer og standarder for afbildning og tegningers grundlæggende DS/EN ISO symbol betydning. 
2. Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og 

overfladebeskaffenhed ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle maskindele. 
3. Produktionsplanlægning af maskinarbejde. 



4. Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer. 
5. Forberedelse til produktion på en CNC maskine. 
6. Brug af CNC-tekniske beregninger ved programmering af emnekonturer. 
7. Fremstilling af emner og maskindele. 
8. Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning. 
9. Maskinfundamenters nivellering, maskinsko og bolte samt brug af maskinvaterpas. 
10. Korrekt opretning og justering af konventionelle og CNC styrede værktøjsmaskiner. 
11. Sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet 

samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt. 
 

Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle 
opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1. Aflæsning og vurdering af 2D arbejdstegninger. 
2. Udarbejdelse af arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg. 
3. Forklaring af geometriske karakteristika for komponenter udført på 2D arbejdstegninger. 
4. Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til rådighed 

værende værktøj. 
5. Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm. pr. omdrejning med henblik på ønsket 

overfladebeskaffenhed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til rådighed 
værende værktøj. 

6. Udførelse af beregning af geometri koordinater og skæringspunkter for skrub og slet bearbejdning af 
korrekt emnekontur ved CNC programmering. 

7. Udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og boreoperationer med faglig 
sikkerhed på konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner. Herunder valg af korrekte data for 
spåntagende bearbejdning i stål, metaller samt plast- og kompositmaterialer. 

8. Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved anvendelse af 
skydelære og mikrometermåleværktøj. 

9. Justering og kalibrering af produktionens bearbejdnings- og måleværktøjer. 
10) Udførelse af opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
11) Udførelse af rengørings-, smørings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
12) Formidling af og samarbejde med andre om videns søgning, planlægning, konstruktion og udførelse af 
enkle opgaver med henblik på kvalitets og produktivitetsudvikling. 
13) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation. 
 

Eleven har kompetence til at kunne: 

1. udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg i 
overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning, 

2. bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling af enkle maskindele 
er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag, 

3. opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer, med henblik på 
fastlæggelse af skæredata og overfladebeskaffenhed samt formler for værkstedstekniske 
beregninger og geometriberegning ved ISO CNC programmering, 

4. demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske beregninger ved 
programmering af emnekonturer, 

5. planlægge et samarbejde med andre om videns søgning i relation til planlægning, konstruktion og 
udførelse af fremstillingsopgaver, 

6. selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, fræse- og 
boreoperationer på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner, 



7. ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj afgøre, om mål, form- og 
dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag, 

8. planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og måleværktøjer, 
9. planlægge og udføre enkle opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner og 
10. arbejde sikkerheds- og miljømæssigt korrekt samt referere kendskab til forhold, der har indflydelse 

på arbejdsrelevant ergonomi. 
 

Certifikater 

Eleven vil gennem undervisning have opnået nedenstående kompetencer: 
1. Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
2. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 

Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
 

Fagligt indhold 
Faget er opdelt i en række temaer, som tilsammen udgør det faglige indhold i faget. Faget skal udfoldes 
yderligere i den lokale undervisningsplan, hvor de emner og projekter som eleven skal arbejde med er 
konkret beskrevet. Der kan være flere opgaver, emner og projekter under hvert tema. 
 

Tema 1. Sikkerhed/intro 1,5 uge 

Certifikatfag og 
sikkerhed 
 
 

Vidensmål: 
11 Sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved 
udførelse af arbejdet samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt. 
Certifikater: 
Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk 
Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

 

Tema 2. Manuelbearbejdning 4 uger 

Tegningsforståelse 
 

Færdighedsmål: 
1 Aflæsning og vurdering af 2D arbejdstegninger. 
Kompetencemål: 
2 Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag, 

Måleteknik 
 

Færdighedsmål: 
8 Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver 
ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
Kompetencemål: 
7 Ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj afgøre, om mål, 
form- og dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag, 

Maskine vedligehold 
 

Vidensmål: 
10 Korrekt opretning og justering af konventionelle og CNC styrede 
værktøjsmaskiner. 
Kompetencemål: 



8 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer. 

Værkstedsteknik 
 

Vidensmål: 
4 Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer. 
8 Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning. 
3 Produktionsplanlægning af maskinarbejde. 
Færdighedsmål: 
4 Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale og 
det til rådighed værende værktøj. 
5 Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm. pr. omdrejning med henblik på 
ønsket overfladebeskaffenhed i forhold til den givne proces, det givne materiale 
og det til rådighed værende værktøj. 
13 anvendelse af it til formationssøgning 
Kompetencemål: 
Planlægge et samarbejde med andre om videns søgning relation til planlægning, 
konstruktion og udførelsen af fremstillingsopgaver 

Spåntagende 
bearbejdning 
 

Vidensmål: 
2 Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle 
maskindele. 
7 Fremstilling af emner og maskindele. 
 

 

Tema 3. CNC og manuelbearbejdning 4 uger 

Tegningsforståelse 
 

Færdighedsmål: 
2 Udarbejdelse af arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved 
hjælp af CAD-anlæg. 
3 Forklaring af geometriske karakteristika for komponenter udført på 2D 
arbejdstegninger. 
Kompetencemål: 
1 Udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af 
CAD-anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for 
afbildning, tolerancer og målsætning, 

Måleteknik 
 

Færdighedsmål: 
8 Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver 
ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
9 Justering og kalibrering af produktionens bearbejdnings- og måleværktøjer. 
Kompetencemål: 
1 Ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj afgøre, om mål, 
form- og dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag, opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af 
fremstillingsopgaver ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
2 Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag. 
9 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer. 

Maskine vedligehold Vidensmål: 



 10 Korrekt opretning og justering af konventionelle og CNC styrede 
værktøjsmaskiner. 
9 Maskinfundamentets nivellering, maskinsko og bolte samt brug af 
maskinvaterpas.  
Færdighedsmål: 
10 Udførelse af opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
11 Udførelse af rengørings-, smørings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
Kompetencemål: 
8 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer, 

Værkstedsteknik 
 

Vidensmål: 
4 Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer. 
8 Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning. 
6 Brug af CNC-tekniske beregninger ved programmering af emnekonturer. 
Færdighedsmål: 
4 Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale og 
det til rådighed værende værktøj. 
5 Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm. pr. omdrejning med henblik på 
ønsket overfladebeskaffenhed i forhold til den givne proces, det givne materiale 
og det til rådighed værende værktøj. 
6 Udførelse af beregning af geometri koordinater og skæringspunkter for skrub 
og slet bearbejdning af korrekt emnekontur ved CNC programmering. 
13 anvendelse af it til formationssøgning 
Kompetencemål: 
3 Opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer, med henblik på fastlæggelse af skæredata og 
overfladebeskaffenhed samt formler for værkstedstekniske beregninger og 
geometriberegning ved ISO CNC programmering, 
4 Demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske 
beregninger ved programmering af emnekonturer, 
5 Planlægge et samarbejde med andre om videns søgning relation til 
planlægning, konstruktion og udførelsen af fremstillingsopgaver 

Spåntagende 
bearbejdning 
 

Vidensmål: 
7 Fremstilling af emner og maskindele. 
5 Forberedelse til produktion på en CNC maskine. 
Færdighedsmål: 
7 Udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og 
boreoperationer med faglig sikkerhed på konventionelle og CNC-styrede 
værktøjsmaskiner. Herunder valg af korrekte data for spåntagende bearbejdning 
i stål, metaller samt plast- og kompositmaterialer. 
Kompetencemål: 
6 Selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, 
fræse- og boreoperationer på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 

 
 

Tema 4. Afsluttende projekt 2 uger 



Projekt Kompetencemål: 
Udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af 
CAD-anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for 
afbildning, tolerancer og målsætning, 
Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling 
af enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag, 
Demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske 
beregninger ved programmering af emnekonturer, 
Selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, 
fræse- og boreoperationer på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 
Planlægge og udføre enkle opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver 
på maskiner og 
Arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og 
 

Tilrettelæggelse 
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, projekter 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. 

Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres i projekter og faglige opgaver, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens 
erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

 

Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de 
øvrige fag i grundforløbets 2. del.  Faget inddrager den faglige viden og de faglige færdigheder, som eleverne 
har opnået gennem grundfag og valgfag. 
 



I begyndelsen af faget vil det overvejende være videns mål som er i spil. Efterhånden som eleven tilegner sig 
viden, vil fagets færdigheds- og kompetencemål komme mere i spil. 
 
Omsætning af fagets mål i praksis vil have et element af matematik, fysik og teknologi. For at sikre at 
grundfaget ikke bliver bortintegreret, vil den grundfagslærer som eventuelt skal have en elev til eksamen 
være med til at planlægge, hvordan det grundfagsfaglige indhold, indarbejdes i det uddannelsesspecifikke 
fags læringsaktiviteter. Dele af kernestoffet og det supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til 
at styrke samspillet med det uddannelsesspecifikke fag, grundfagene og den øvrige undervisning i elevens 
erhvervsuddannelse. 
 
Praksisorienteret og helhedsorienteret undervisningen er ikke kun et spørgsmål om, hvordan mest mulig 
grundfagsundervisning knyttes op på de projekter og faglige opgaver eleverne arbejder med. Det handler 
også om, hvordan de elementer som ikke kan indgå naturligt i de læringsaktiviteter som bidrager til elevens 
smedetekniske faglighed, bliver brancherelevante.  
 
Eleven udarbejder dokumentation i for af en portfolio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen 
kan indgå et fagligt produkt. 
 

Krav til elevens dokumentation 

Eleven skal sørge for at udleveret materiale samt fremstillede opgaver i forbindelse med temaopgaver og 
procesinstruktioner samles i en mappe. Læringsforløbet er helhedsorienteret med andre fag. Disse fag kan 
have særlige krav til opgaveformulering for at kunne gennemføre fagets eksamination. 

Evaluering og bedømmelse 
Løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne 
handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og 
feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden 
inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. 
Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens 
opfyldelse af fagets mål.  

Bedømmelseskriterier standspunktskarakter 

Undervisningen er tilrettelagt så alle kompetencemålene ligge i det sidste tema. Når man læser 
vidensmålene, færdighedsmålene og kompetencemålene, er der en påfaldende lighed. Det giver også god 
mening, da en kombination af viden og færdigheder, kan fører til en kompetence.  
 
Derfor er det kompetencerne som i det sidste tema, tema 4, som danner grundlag for 
standpunktskarakteren. 
Da tema 4 også er eksaminationsgrundlag, bliver tema 4 både grundlaget for standspunktskarakteren og 
grundforløbsprøven. 

  
Nedenstående vejledning til karaktergivningen skal ses i forhold til præstationsstandarden. Vejledningen er 
konstrueret så krav til kompleksitet og krav til produkt er beskrevet i forhold til 3 karakterer. 12, 02, 00. De 
øvrige karakterer vurderes i forhold til beskrivelsen af de 3 karakter. 



 
Det taksonomiske niveau er at sidestille med begynderniveau jf. den beskrevne præstationsstandart. (§ 34 i 
bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr. 367 af 19/04/2016)  
 
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 vejledning. På dette niveau lægges der vægt på 
personlig 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.  

 
Nedestående skema, beskriver hvilken kriterier som er grundlaget for at eleven kan opnå karakteren 12.  
 

Uddannelsens mål: Min. Krav til kompleksitet: Bestå krav: 

Udføre arbejdstegninger, 
materialelister og anden 
dokumentation ved hjælp af CAD-
anlæg i overensstemmelse med 
gældende normer og standarder 
for afbildning, tolerancer og 
målsætning, 
 

Eleven skal udarbejde følgende 
materiale, som samles i en 
rapport: 
-Tegninger 
-operationsbeskrivelser 
-kontrolskemaer 
 

Min 90 % af målene i 
kontrolskemaet skal være 
korrekte.  

Bedømme om målsætning, 
tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er 
i overensstemmelse med det 
givne produktionsgrundlag, 

Kan fremstille min. 2 
bearbejdninger til arbejdsgrad til 
henholdsvis IT 7 og 8.  
 
Overfladerne skal overholde 
specifikationerne på 
tegningerne.  

Der skal være min. 2 bearbejdning 
som overholder henholdsvis IT 7 
og IT 8. 
 
Min 90 % af overfladerne 
overholder specifikationerne. 

Demonstrere viden om 
skæredataberegninger samt brug 
af CNC tekniske beregninger ved 
programmering af emnekonturer, 
 

Indgår i operationsbeskrivelsen. 
Og der skal min indgår 4 
parameter. 
 
 

Kan redegøre for omdrejningstal 
skærehastighed og tilspænding. 
Samt forklare sammenhængen 
mellem disse.  

Selvstændigt planlægge og udføre 
produktion af emner ved hjælp af 
dreje-, fræse- og boreoperationer 
på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 
 

Der skal indgå min. 2 parter som 
er udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og 2 parter 
udarbejdet på CNC maskiner. 

Der skal indgå min. 2 part som er 
udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og 2 part udarbejdet på 
CNC maskiner. 

Planlægge og udføre enkle 
opretnings-, justerings- og 
vedligeholdelsesopgaver på 
maskiner og 
 

Kan forklare hvordan man 
klargør en fræser, og hvordan 
klargør en drejebænk. Til mindst 
3 forskellige bearbejdnings 
processer. 

Kan forklare hvordan man 
opretter en skruestik, eller 
hvordan man justerer pinolhøjde, 
samt forklare hvilken betydning 
det har.  



Arbejde ergonomisk samt 
sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt og 
 

Hvis det indgår i den afsluttende 
opgave. 

Nævne 4 personlige værnemidler 
Nævne 3 miljø foranstaltninger 
(Optiskstråling og udsugning) 
Skal eleven nævne 4 forskellige, 
maskinsikkerheds 
foranstaltninger. 

 
 
 
 
Nedestående skema, beskriver hvilken kriterier som er grundlaget for at eleven kan op nå karakteren 02. 
 

Uddannelsens mål: Min. Krav til kompleksitet: Bestå krav: 

Udføre arbejdstegninger, 
materialelister og anden 
dokumentation ved hjælp af CAD-
anlæg i overensstemmelse med 
gældende normer og standarder 
for afbildning, tolerancer og 
målsætning, 
 

Eleven skal udarbejde følgende 
materiale, som samles i en 
rapport: 
-Tegninger 
-operationsbeskrivelser 
-kontrolskemaer 
 

Min 50 % af målene i 
kontrolskemaet skal være 
korrekte.  

Bedømme om målsætning, 
tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er 
i overensstemmelse med det 
givne produktionsgrundlag, 

Kan fremstille min. 2 
bearbejdninger til arbejdsgrad til 
henholdsvis IT 7 og 8.  
 
Overfladerne skal overholde 
specifikationerne på 
tegningerne.  

Der skal være min. 1 bearbejdning 
som overholder henholdsvis IT 7 
og IT 8. 
 
Min 50 % af overfladerne 
overholder specifikationerne. 

Demonstrere viden om 
skæredataberegninger samt brug 
af CNC tekniske beregninger ved 
programmering af emnekonturer, 
 

Indgår i operationsbeskrivelsen. 
Og der skal min indgår 3 
parameter. 
 
 

Kan redegøre for omdrejningstal 
skærehastighed og tilspænding. 
Samt forklare sammenhængen 
mellem disse.  

Selvstændigt planlægge og udføre 
produktion af emner ved hjælp af 
dreje-, fræse- og boreoperationer 
på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 
 

Der skal indgå min. en part som 
er udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og en part udarbejdet 
på CNC maskiner. 

Der skal indgå min. en part som er 
udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og en part udarbejdet 
på CNC maskiner. 

Planlægge og udføre enkle 
opretnings-, justerings- og 
vedligeholdelsesopgaver på 
maskiner og 
 

Kan forklare hvordan man 
klargør en fræser, eller hvordan 
klargør en drejebænk. 

Kan forklare hvordan man 
opretter en skruestik, eller 
hvordan man justerer pinolhøjde, 
samt forklare hvilken betydning 
det har.  



Arbejde ergonomisk samt 
sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt og 
 

Hvis det indgår i den afsluttende 
opgave. 

Nævne 4 personlige værnemidler 
Nævne 3 miljø foranstaltninger 
(Optiskstråling og udsugning) 
Skal eleven nævne 4 forskellige, 
maskinsikkerheds 
foranstaltninger. 

 

 Nedestående skema, beskriver hvilken kriterier som er grundlaget for at eleven kan opnå karakteren 00.  
 

Uddannelsens mål: Min. Krav til kompleksitet: Bestå krav: 

Udføre arbejdstegninger, 
materialelister og anden 
dokumentation ved hjælp af CAD-
anlæg i overensstemmelse med 
gældende normer og standarder 
for afbildning, tolerancer og 
målsætning, 
 

Eleven skal udarbejde følgende 
materiale, som samles i en 
rapport: 
-Tegninger 
-operationsbeskrivelser 
-kontrolskemaer 
 

Min 15 % af målene i 
kontrolskemaet skal være 
korrekte.  

Bedømme om målsætning, 
tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er 
i overensstemmelse med det 
givne produktionsgrundlag, 

Kan fremstille min. 1 
bearbejdninger til arbejdsgrad til 
henholdsvis IT 7 og 8.  
 
Overfladerne skal overholde 
specifikationerne på 
tegningerne.  

Der er ingen af emnerne som 
overholder henholdsvis IT 7 og IT 
8. 
 
Min 10 % af overfladerne 
overholder specifikationerne. 

Demonstrere viden om 
skæredataberegninger samt brug 
af CNC tekniske beregninger ved 
programmering af emnekonturer, 
 

Indgår i operationsbeskrivelsen. 
Og der skal min indgår 4 
parameter. 
 
 

Kan redegøre for omdrejningstal 
skærehastighed og tilspænding. 
Samt forklare sammenhængen 
mellem disse.  

Selvstændigt planlægge og udføre 
produktion af emner ved hjælp af 
dreje-, fræse- og boreoperationer 
på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 
 

Der skal indgå min. 1 parter som 
er udarbejdet på konventionelle 
maskiner, eller  1 parter 
udarbejdet på CNC maskiner. 

Der skal indgå min. 1 part som er 
udarbejdet på konventionelle 
maskiner, eller 1 part udarbejdet 
på CNC maskiner. 

Planlægge og udføre enkle 
opretnings-, justerings- og 
vedligeholdelsesopgaver på 
maskiner og 
 

Kan forklare hvordan man 
klargør en fræser, og hvordan 
klargør en drejebænk. Til mindst 
3 forskellige bearbejdnings 
processer. 

Kan forklare hvordan man 
opretter en skruestik, eller 
hvordan man justerer pinolhøjde, 
samt forklare hvilken betydning 
det har.  



Arbejde ergonomisk samt 
sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt og 
 

Hvis det indgår i den afsluttende 
opgave. 

Kan ikke nævne 4 personlige 
værnemidler 
Nævne 1 miljø foranstaltninger 
(Optiskstråling, udsugning) 
Skal eleven nævne 2 forskellige, 
maskinsikkerheds 
foranstaltninger. 

 

 
 
 

Afsluttende prøve 

Den afsluttende prøve tager udgangspunkt i et projekt, som udføres de sidste 2 uger af undervisningen. 

Projektet indeholder en praktisk del, og en dokumentationsdel. Projektet kan være selvvalgt af eleven, eller 

stillet af skolen.  

Dokumentation skal indeholde:   

1. Forside 
2. Indholdsfortegnelse 
3. Produktbeskrivelse 
4. Tegninger 

5. Operationsbeskrivelser 

6. Kontrolskemaer 

7. Stykliste 
8. Materiale- og bestillingsliste  
9. Prisberegning 
10. Bilag 
11. Konklusion 

Eleven har 2 uger til at fremstille dokumentationen og det praktiske projekt i værkstedet. Der afsættes 2 
dage til dokumentation, og de resterende 8 dage til det praktiske projekt. 

Tid til selve prøven er indregnet i de 2 uger. Prøven afholdes den sidste dag, og har en varighed af 30 min. 
inklusiv votering 

Eleven kan medbringe bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 
 

Prøvegrundlaget er baseret på et projekt med tilhørende dokumentation. Projektet samt tilhørende 
dokumentation danner grundlag for eksamination. Der spørges ind til ovenstående mål samt til de 
færdigheder der er demonstreret i den praktiske opgave. Projektet er genstande for en vurdering af elevens 
evne til at demonstrere sin viden inden for uddannelsens fagretning. 
   
Prøvegrundlaget er elevens projekt og dokumentation.  

 



Eksaminationsgrundlag  

Det praktiske projekt og dokumentationen er grundlaget for eksaminationen.  

Bedømmelsesgrundlag  

Det praktiske projekt og dokumentationen er grundlaget for bedømmelsen.  

 

Bedømmelseskriterier For GF 2 prøve industritekniker 

Nedestående skema, beskriver hvilken kriterier som er grundlaget for at eleven kan bestå grundforløb 2.  
 

Uddannelsens mål: Min. Krav til kompleksitet: Bestå krav: 

Udføre arbejdstegninger, 
materialelister og anden 
dokumentation ved hjælp af CAD-
anlæg i overensstemmelse med 
gældende normer og standarder 
for afbildning, tolerancer og 
målsætning, 
 

Eleven skal udarbejde følgende 
materiale, som samles i en 
rapport: 
-Tegninger 
-operationsbeskrivelser 
-kontrolskemaer 
 

Min 50 % af målene i 
kontrolskemaet skal være 
korrekte.  

Bedømme om målsætning, 
tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved 
fremstilling af enkle maskindele er 
i overensstemmelse med det 
givne produktionsgrundlag, 

Kan fremstille min. 2 
bearbejdninger til arbejdsgrad til 
henholdsvis IT 7 og 8.  
 
Overfladerne skal overholde 
specifikationerne på 
tegningerne.  

Der skal være min. 1 bearbejdning 
som overholder henholdsvis IT 7 
og IT 8. 
 
Min 50 % af overfladerne 
overholder specifikationerne. 

Demonstrere viden om 
skæredataberegninger samt brug 
af CNC tekniske beregninger ved 
programmering af emnekonturer, 
 

Indgår i operationsbeskrivelsen. 
Og der skal min indgår 3 
parameter. 
 
 

Kan redegøre for omdrejningstal 
skærehastighed og tilspænding. 
Samt forklare sammenhængen 
mellem disse.  

Selvstændigt planlægge og udføre 
produktion af emner ved hjælp af 
dreje-, fræse- og boreoperationer 
på konventionelle og CNC-styrede 
bearbejdningsmaskiner, 
 

Der skal indgå min. en part som 
er udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og en part udarbejdet 
på CNC maskiner. 

Der skal indgå min. en part som er 
udarbejdet på konventionelle 
maskiner, og en part udarbejdet 
på CNC maskiner. 

Planlægge og udføre enkle 
opretnings-, justerings- og 
vedligeholdelsesopgaver på 
maskiner og 
 

Kan forklare hvordan man 
klargør en fræser, eller hvordan 
klargør en drejebænk. 

Kan forklare hvordan man 
opretter en skruestik, eller 
hvordan man justerer pinolhøjde, 
samt forklare hvilken betydning 
det har.  



Arbejde ergonomisk samt 
sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt og 
 

Hvis det indgår i den afsluttende 
opgave. 

Nævne 4 personlige værnemidler 
Nævne 3 miljø foranstaltninger 
(Optiskstråling og udsugning) 
Skal eleven nævne 4 forskellige, 
maskinsikkerheds 
foranstaltninger. 

 
 

 

 



 
Bilag 1 

Tema 1. Sikkerhed/intro 1,5 uge 

Emne Undervisningsmål Indhold  

Førstehjælp og 
brand 
Sikkerhed ved 
arbejde på maskiner 
 

Vidensmål: 
11 Sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved 
udførelse af arbejdet samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt. 
Certifikater: 
Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
 

De 2 kurser følger de uddannelsesplaner, som er som er udstukket fra centralt hold. Undervisningen er i kursusform. 
 
De øvrige mål opnås gennem instruktion i sikkerhed på de maskiner vi har i værkstedet. I får et sikkerheds bevis, hvor I 
skal afkrydser hver gang I har haft en sikkerhed instruktion på hver enkelt maskine. I undervisningen indgår også 
almindelig orden, og hvordan man opfører sig ansvarigt i et værksted, herunder at I kan tage hensyn til kollegaer, og 
deres sikkerhed og arbejdsmiljø. 
 
Den praktiske opgave i dette tema er en vinkel og en borelære. 
 

 

Tema 2. Manuelbearbejdning 4 uge 

Emne Undervisningsmål Indhold  

Tegningsforståelse 
 

Færdighedsmål: 
1 Aflæsning og vurdering af 2D arbejdstegninger. 
Kompetencemål: 
2 Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling 
af enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag, 

Maskinkendskab:  Instruktion i brug af drejebænk, fræser og boremaskine. Opretning af maskinskruestik og 
vertikalhoved (fræser), værktøjskendskab, værktøjsskift og opspænding i pinolhøjde (drejebænk)  
 
Tema 2 består af 4 mindre praktiske opgaver; kødhammer, ridseklods, pille æske, kardansk ophængt lysestage. Når du 
har udført alle 4 opgaver har du opfyldt alle de undervisningsmål der kræves i Tema 2. 
 

Undervisningen veksler mellem små korte instruktioner, vidensinput og praktisk værksted undervisning. Praktisk arbejde 
er også når i tegner jeres deltegninger i Inventor, udarbejder styklister osv. Vidensinput er i de situationer hvor i lærer at 
bruge udstyr, metoder og får ny viden om faget. 
 

Du får udleveret komplette tegninger samt evt. montagetegninger på de forskellige emner og du tegner dem også selv i 
3D, for selv at fremstille 2D arbejdstegninger og stykliste over emnet. Du skal arbejde med deltegningerne i Inventor, 
styklisten skal i udarbejde i et regneark. Ved at arbejde i denne proces, lærer du de grundlæggende krav, som stilles 
udarbejdelse af dokumentation. 
 

Du kommer i praksis til at arbejde med opmærkning af materialer ud fra tegninger, samt afkortning og tildannelse af de 
materialer som skal anvendes i projektet. De måleværktøjer som i skal lære at anvende er: 

 Vinkelmåler (Til angivelse af afvigelse fra 90 grader, samt opmåling af vinkler til låget) 

 Skydelærer (Indvendig og udvendig diameter) 

 Stållineal (Anvendes til opmærkning) 

 Mikrometerskrue (Finere måleopgaver (0,01mm)) 

 Vinkel, (Grov måling af vinkelrethed) 

 Højderidser. (Opmærkning af mange emner) 
 

Til de enkelte måleværktøjer findes der en række metoder som i skal lære, metoden er beskrevet i parentesen. I 
kompendiet finder i de standarter som jeres projekt skal overholde. 
 
Udover opmåling og afkortning samt udarbejdelse af operationsbeskrivelse for hvert projekt, indgår f.eks følgende 
bearbejdnings metoder i projekterne: 
Ridseklods 

 Endefræsning og planfræsning 

 Opmærkning, boring og undersænkning 
Kødhammer 

 Planfræsning og prismefræsning 

 Drejning og roulletering 

 Gevindskæring 
Kardansk ophængt lysestage 

 Plandrejning 

Måleteknik 
 

Færdighedsmål: 
8 Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved 
anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
Kompetencemål: 
7 Ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj afgøre, om mål, form- 
og dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag, 

Maskine vedligehold 
 

Vidensmål: 
10 Korrekt opretning og justering af konventionelle og CNC styrede 
værktøjsmaskiner. 
Kompetencemål: 
8 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer. 

Værkstedsteknik 
 

Vidensmål: 
4 Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer. 
8 Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning. 
3 Produktionsplanlægning af maskinarbejde. 
Færdighedsmål: 
4 Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til 
rådighed værende værktøj. 
5 Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm. pr. omdrejning med henblik på ønsket 
overfladebeskaffenhed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til 
rådighed værende værktøj. 
13 anvendelse af it til formationssøgning 
Kompetencemål: 
Planlægge og samarbejde med andre om videns søgning i relation til planlægning, 
konstruktion og udførelsen af fremstillingsopgaver 

Spåntagende 
bearbejdning 
 

Vidensmål: 
2 Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og 
overfladebeskaffenhed ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle 
maskindele. 
7 Fremstilling af emner og maskindele. 



 

  Boring med pinol og spiralbor  

 Udboring med udboringsstål 

 Afstikning med stikstål 

 Gevindskæring 

 Endefræsning, planfræsning og fræsning af 45º fas 

 Opmærkning, boring og undersænkning 
Pilleæske 

 Plandrejning og præcisionsdrejning (tolerancepasning H7 for låget og h7 for æsken) 

 Boring med pinol og spiralbor  

 Udboring med udboringsstål 

 Afstikning med stikstål 
 
 

Ved at udarbejdelsen den tidligere nævnte dokumentation, og fremstilling af projekterne i praksis opnår i alle de nævnte 
mål for værkstedsteknik i Tema2. I denne del af undervisningen vil der være særligt fokus på skæredata, værktøjsbrug i 
forbindelse med fremstilling af emner.  
 

Du lærer at udføre værkstedstekniske beregninger i forbindelse med emneproduktion i forskellige materialer.  
 

 
  

Tema 3. CNC og manuelbearbejdning 4 uger  

Emne Undervisningsmål Indhold  

Tegningsforståelse 
 

Færdighedsmål: 
2 Udarbejdelse af arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved 
hjælp af CAD-anlæg. 
3 Forklaring af geometriske karakteristika for komponenter udført på 2D 
arbejdstegninger. 
Kompetencemål: 
1 Udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af 
CAD-anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for 
afbildning, tolerancer og målsætning, 

Tema 3 er bygget op over 3 opgaver,  
 

Undervisningen veksler mellem små korte instruktioner, vidensinput og praktisk værksted undervisning. Praktisk arbejde 
er også når i tegner jeres deltegninger i inventor, udarbejder styklister osv. Vidensinput er i de situationer hvor i lærer at 
bruge udstyr, metoder og får ny viden om faget. 
 

I får udleveret den komplette tegning og montagetegningen. Derefter skal i udarbejder deltegninger, og en stykliste. Du 
skal arbejder med deltegningerne i Inventor, styklisten skal i udarbejde i et regneark, samt udfylde et målskema hvor 
specifikke mål og tolerancer er relateret til en standart. I skal samler alle tegninger og styklister i en projektmappe. Ved 
at arbejde i denne proces, lære i de grundlæggende krav, som stilles udarbejdelse af dokumentation. 
 

Du kommer i praksis til at arbejde med opmærkning af materialer ud fra tegninger, samt afkortning og tildannelse af de 
materialer som skal anvendes i projektet. De måleværktøjer som i skal lære at anvende er: 

 Vinkelmåler (Til angivelse af afvigelse fra 90 grader, samt opmåling af 45 graderssnit) 

 Skydelærer (Indvendig og udvendig diameter, samt opmærkning) 

 Stållineal (Anvendes til opmærkning) 

 Stål målebånd (almindelig opmåling og opmærkning samt krydsmål) 

 Vinkel, (Grov måling af vinkelrethed) 

 A-Målslære (Udmåling af kantsøm) 

 Højderidser. (Opmærkning af mange emner) 
 

Til de enkelte måleværktøjer findes der en række metoder som i skal lære, metoden er beskrevet i parentesen. I 
kompendiet finder i de standarter som jeres projekt skal overholde. 
 
Du arbejder hovedsagligt i koldreduceret forskellige stålprofiler, rør og stangstål. Der indgå følgende bearbejdnings 
metoder i projektet: 

 Savning, både med nedstryger og i båndsav 

 Filning,  

 Slibning,  

 Klip på slagsaks,  

 Bukning i kantpressen.  

 Tildannelse på multisaks. 

 Flameskæring 

Måleteknik 
 

Færdighedsmål: 
8 Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved 
anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
9 Justering og kalibrering af produktionens bearbejdnings- og måleværktøjer. 
Kompetencemål: 
1 Ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj afgøre, om mål, form- 
og dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne 
produktionsgrundlag, opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af 
fremstillingsopgaver ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj. 
2 Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling 
af enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag. 
9 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer. 

Maskine vedligehold 
 

Vidensmål: 
10 Korrekt opretning og justering af konventionelle og CNC styrede 
værktøjsmaskiner. 
9 Maskinfundamentets nivellering, maskinsko og bolte samt brug af 
maskinvaterpas.  
Færdighedsmål: 
10 Udførelse af opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
11 Udførelse af rengørings-, smørings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner. 
Kompetencemål: 
8 Planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og 
måleværktøjer, 



 

Værkstedsteknik 
 

Vidensmål: 
4 Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer. 
8 Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning. 
6 Brug af CNC-tekniske beregninger ved programmering af emnekonturer. 
Færdighedsmål: 
4 Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til 
rådighed værende værktøj. 
5 Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm. pr. omdrejning med henblik på ønsket 
overfladebeskaffenhed i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til 
rådighed værende værktøj. 
6 Udførelse af beregning af geometri koordinater og skæringspunkter for skrub og 
slet bearbejdning af korrekt emnekontur ved CNC programmering. 
13 anvendelse af it til formationssøgning 
Kompetencemål: 
3 Opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 
publikationer, med henblik på fastlæggelse af skæredata og overfladebeskaffenhed 
samt formler for værkstedstekniske beregninger og geometriberegning ved ISO CNC 
programmering, 
4 Demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske 
beregninger ved programmering af emnekonturer, 
5 Planlægge et samarbejde med andre om videns søgning relation til planlægning, 
konstruktion og udførelsen af fremstillingsopgaver 

 

Fødderne til stativet, og udklinkning af vinkel og T profiler skal flammeskæres. De øvrige maskiner anvendes der hvor de 
typisk anvendes i en produktion. 
 

Ved at udarbejdelsen den tidligere nævnte dokumentation, og fremstilling af projektet i praksis opnår i alle målene for 
værkstedsteknik. I denne del af undervisningen vil der være særligt fokus på standarter, metoder til at samle og montere 
emner i den samlet konstruktion. I denne del af undervisningen i også få en faglig feedback hvor i udfordres i 
vurderingen af et stykke smedearbejde, også i forhold til jeres egne opgaver/projekter. 
 

I dette projekt er der en del svejsning. Svejsningen omfatter dels forskellige øvelser, hvor i oparbejder en grundlæggende 
praktisk svejse kompetence.  I projektet indgår svejsning af profiler som et hovedemne, det er hovedsageligt kantsøm, 
stumpsøm du kommer til at arbejde med. Det vil primært være elektrode svejsning, svejsning i beskæftiger jer med. 
MAG svejsning vil også komme i spil, dog i mindre grad. Skulle der på enkelte steder behov for en TIG svejsning, så er det 
også en mulighed. 
 

I skal lærer at skille et elektrode værk ad, og kunne servicerer det. Der er hovedsagligt kabler, stel forbindelse og selve 
håndtaget som skal efterses. Det er dog vigtige at værkeren blæses rene for støv. Fokus vil være på de forskellige typer af 
elektrodeværker som vi traditionelt arbejder med: 

 Omformer 

 Enesretter 

 Invertere 
 
Fordele og ulemper, samt hvor de kan anvendes. Tomgangsspænding og hvilken betydning den har for sikkerhed og 
svejsning vil blive gennemgået.  
 
Undervisningen indeholder også en række svejseøvelser i MAG og elektrode, både kantsøm og stumpsøm. TIG 
svejsningen er begrænset til at omfatte den svejsning som indgå i projekterne. 
 
I undervisningen vil der være et oplæg og en opgave som relaterer sig til opbygningen af svejseværker til den 3 mest 
anvendte svejseformer. TIG, MAG og elektrode. 
 

Spåntagende 
bearbejdning 
 

Vidensmål: 
7 Fremstilling af emner og maskindele. 
5 Forberedelse til produktion på en CNC maskine. 
Færdighedsmål: 
7 Udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og 
boreoperationer med faglig sikkerhed på konventionelle og CNC-styrede 
værktøjsmaskiner. Herunder valg af korrekte data for spåntagende bearbejdning i 
stål, metaller samt plast- og kompositmaterialer. 
Kompetencemål: 
6 Selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, fræse- 
og boreoperationer på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner, 
 

 
 

Tema 4. Afsluttende projekt 2½ uge 

Emne Undervisningsmål Indhold  

Projekt Kompetencemål: 
Udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af 
CAD-anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for 
afbildning, tolerancer og målsætning, 
Bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling af 
enkle maskindele er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag, 
Demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske 
beregninger ved programmering af emnekonturer, 
Selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, fræse- 
og boreoperationer på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner, 
Planlægge og udføre enkle opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på 
maskiner og 
Arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og 
 

Det afsluttende tema er der hvor i udarbejder grundlaget for grundforløbsprøven. Undervisningen i temaet er opbygget 
så du selv skal komme med en ide til sit afsluttende projekt. Hvis du ikke selv har en ide til hvordan dit projekt skal se ud, 
er læreren en sparrings partner til hvilket projekt du kunne vælge. Projektet skal indeholde de samme faglige discipliner 
som de forgående 2 temaer har indeholdt. Temaet er opdelt i 3 trin. 
 

1. Brainstorming som varer ca. ½ dag 
2. Dokumentation som vare ca. 2 dage 
3. Værkstedsarbejde med projektet som varer ca. 10 dage 

  
Læren skal godkende dit projekt inden du starter. Dels for at sikre at de faglige discipliner som er nødvendig indgår i dit 
projekt. Og dels for at sikre u ikke har valgt et urealistisk projekt, set i forhold til den afsatte tid.  
 
I bedømmelseskriterierne kan du se hvad der ligges vægt på ved selve prøven. 
 
Den sidste dag er oprydning og selve grundforløbsprøven. 
 



 
 

Det ovenstående er en fordeling af videns-, færdigheds- og kompetencemål i forskellige temaer. Problemstillinger og opgaver, der udgør det faglige indhold og danner grundlag for undervisningen og for elevens læring beskrives i de 
enkelte læringsaktiviteter som udbydes af skolen. 

 

 

 

 


