
Grundforløbets anden del for Tømreruddannelsen  
 

2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse  

Grundforløbets anden del til tømreruddannelsen. 

Adresse 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej, Holbæk. 

Medarbejdere 
Afdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Michael Elbo. 

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

Vejledning til uddannelser på EUD og træffetider for personlig kontakt 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.  

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


 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. 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 Matematik F    -    2 uger Teknologi F    -    4 uger valgfag / Støttefag    -    12 uger fagfagligt 
 

 
Det første timetal er den faktiske tid eleven arbejder med en opgave inkl. tegningsarbejde. Det andet tal er evt. oplæg, 

gruppearbejde eller quiz. 

 

Uge 1: Bænk     10+2 lek.   

Uge 1+2: Tapko    4 lek. 

Uge 2+3: Tømrerbuk    40+2 lek.1   i alt 99 

lek. 

Uge 4:  Teknologiprojekt- Byg en bro   30+4 lek.  NB. INGEN MATEMATIK 

Uge 5:  Bindingsværk    28+6 lek 



Uge 6+7:  Projekt husvæg     64 lek  i alt 97 

lek. 

Uge 8:  Valgfag 3d    32 lek. 

Uge 9:  Teknologiprojekt- Geometri   30+4 lek.  NB. INGEN MATEMATIK 

Uge 10: Bundramme    14 lek. 

Uge 10+11:  Træskeletvægge   21 lek. 

Uge 11:  Opstilling af vægge/opsamling   10 lek. 

Uge 11: Spær     14 lek. 

Uge 12: Teknologiprojekt- Drømmehus   30+4 lek.    

   

Uge 13: Dørmontage    7 lek. 

Uge 13+14: Yderbeklædning   68+7 lek. 

Uge 15: Valgfag gulv    32 lek. 

 Uge 16: Gulv    7+7  i alt 155 

lek. 

Uge 18: Opsamling    32 lek. 

Uge 19+20:  Eksamen     54+14 lek.  NB. INGEN MATEMATIK 

 

Ekstra opgaver  Vindue og eller dør, Gyngestativ/legetårn, shelter 

12 uger fagfagligt i alt 502 lek. inkl.2 uger Teknologi og 26 lek. mat. 

48 lek. Matematik 

136 lek. valgfag 

        

 

  



Vi tilbyder alle vores elever, uanset elevtype, individuelt vejledning om fag og valgfag på grundforløbet. 

Vejledningen foretages ved opstart på grundforløbet af vores kontaktlærer, som følges op under 

grundforløbet ved ugentlig kontakt. 

 

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.  

http://www.elevplan.dk/


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 

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.  

 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 

Førstehjælp/brandbekæmpelse                   

Rullebukkestillads                   

Matematik F niv.                   

Teknologi F                   

Faglige overgangskrav                    

Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens 
ansvar 

Godskrivning 

Førstehjælp/brandbekæmpelse                   
 

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. 

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

12 Den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende 

·         Udviser udpræget grad selvstændighed og ansvarsfølelse 
·         Er god til samarbejde og udvise empati 



 

 

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. 

 

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

 

opfyldelse af fagets mål, med 
ingen eller uvæsentlige mangler. 

·         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 



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 

Afsnit 2.8 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 5, hvoraf det fremgår, at skolen skal foretage 

”Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og eleven 

om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser”. Herunder skal skolen beskrive samarbejdet med relevante 

skoler og faglige udvalg i forbindelse med tilrettelæggelsen af grundforløbsprøven. Afsnit 2.8 kan ligeledes 

indeholde en beskrivelse af det skolens samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og de konkrete 

praktikvirksomheder, om at følge behovet for fornyelse af de lokale undervisningsplaner, samt udviklingen af 

en pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen. 

  



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  

 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Se under de enkelte læringsaktiviteter i elevplan. 

 

  

http://www.praktikpladsen/


2.12 overgangsordninger  

Elever der har afsluttet et grundforløb på gammel ordning, men ønsker at overgå til den nye bekendtgørelse, 

får en samtale med en vejleder, faglærer og mester vedr. hvordan overgangen skal forløbe, afhængig af 

elevens kompetencer.  

  



Læringsaktiviteter 
 

 
  

UDDANNELSE: GF2 Træfagenes byggeuddannelser, Tømrer  
 
VARIGHED: 20 uger 
 
FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  
[hovedtræk, hvad drejer dette fag sig om] 
På grundforløbet opnår du den basale viden og de færdigheder, der skal sikre dig videre i tømreruddannelsen. 
Undervisningen på GF2 foregår i et åbent værksted, hvor i vil arbejde sammen om et fælles husprojekt. Opgaverne på 
forløbet er bygget op i temaer, som i den sidste ende, alle ender med at bliver en del i det færdige produkt. 

Undervejs vil du få stillet både enkeltmands- og samarbejdsopgaver, som alle vil indeholde elementer af 
tegningslære, matematik og praktisk arbejde. 

For at deltage i undervisningen er det et krav, at du har sikkerhedssko på. Derudover ser vi det som en nødvendighed at 
bære arbejdstøj. Skolen stiller det nødvendige håndværktøj til rådighed 

 

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvilke byggematerialer du kan anvende til løsningen af bestemte 
opgaver. Du lærer desuden at vurdere og begrunde, hvilke løsninger, der passer bedst med hensyn til pris, holdbarhed og 
kvalitet. Uddannelsen giver også kendskab til sikkerhed, love og regler. 

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer din praktikplads. Du kan afslutte som tømrer, gulvlægger eller 
tækkemand. 

·         Som tømrer udfører du arbejdsopgaver og konstruktioner efter egne plantegninger, og du lærer at vedligeholde 
værktøj og maskiner. 

·         Gulvlæggeren beregner og opmåler materialeforbruget til forskellige gulvbelægninger. 

·         Tækkemanden lærer om tagkonstruktioner og udfører tækning af tage m.m. 

Træfagenes byggeuddannelser er håndværksuddannelser, hvor du samarbejder med andre inden for bygge og anlæg. 

 
 
MINISERIETS FAGLIGE MÅL: 
[beskriv ministeriets faglige mål for dette fag. De kan findes i læreplaner for de enkelte fag] 

Eleverne skal kunne: 

 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
[ministeriets faglige mål omsat til specifikke læringsmål for dette fag. Kan beskrives i tabellen nedenfor eller i 
separat addendum] 
 2-Anvendelse af de almindeligste materialer i bygge- og anlægsbranchen. 

14-Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

17-Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

23-Opmåling og materialeberegning. 

28-Udførelse af målfaste arbejdstegninger, herunder vandret, lodret snit og detalje tegning. 

30-Udførelse og beklædning af simple væg-, gulv- eller tagkonstruktioner. 



33-Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given 
situation. 

39-Dokumentere, formidle og evaluere, metoder og resultater. 

40-Anvende faglige udtryk og begreber. 

41-Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 

34-Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces. 

 
 
PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
[anfør hvilke bøger og/eller andet læse materiale elevene skal benytte og hvilke tekster er en god ide at have] 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 
[beskriv hvilke didaktiske metoder eleverne vil få bekendtskab med] 

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. 

Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 

arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, 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. 

Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 



Undervisningen er en blanding af teori og praksis som foregår både i teorilokaler og 

værkstedet.. Undervisningen er forsøgt tilrettelagt som helhedsorienteret og praksisnært med fokus på 

formativ feedback. 

Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, 

synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 

Krav til elevens dokumentation 

Der skal udarbejdes en rapport med materialeliste, logbog og arbejdstegninger til de praktiske opgaver. 

Tegninger skal uploades på elevplan. 

 
 
FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
[anfør, så detaljeret som muligt, hvilke emner eleverne skal arbejde med i de forskellige uger, hvad der 
forventes de skal læse, hvile projekter de skal lave og hvis muligt, hvilke lærermål bliver afdækket] 
 
Husets elementer  I faget husets elementer, vil du komme til at arbejde de forskellige 

elementer som indgår i en byggeproces fra opretning af bundramme til 
montering af spær. 

Husets 
færdiggørelse  

I husets færdiggørelse vil du blive introduceret til forskellige typer af 
beklædning og afslutninger, inde som ude.  

Husets hat  Du vil komme til at arbejde med forskellige spærtyper og tagbelægninger 
og regler for deres montage. 

Intro GF2 tømrer Du vil arbejde med grundlæggende tømrersamlinger og blive introduceret 
til det mest almindelige værktøj. Du vil som minimum komme igennem 
ovenstående opgaver, men der vil være differentiering båden i form af 
opgaver og krav til udførelsen 

Matematik F 
niveau  

 

Rulle- og 
bukkestillads 
murer 

Du vil lære at opstille et korrekt rulle- bukkestillads efter gældende regler 
for sikkerhed. 

Teknologi F 
niveau  

Du vil arbejde med udviklingen af eget produkt, fra ide' til færdigt produkt. 

Tømrer - Gf2 - 
eksamen 

 

Tømrer - Gf2 - Ny 
eksamen 

 

 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål [ministeriets faglige mål 
omsat til specifikke læringsmål] 

    

    

    

    

    

    

https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791503%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791504%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791504%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791505%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791506%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791507%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791507%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791508%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791508%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791508%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791509%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791509%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791510%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1791510%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1793775%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716
https://www.elevplan.dk/DotNetBridge.asp?aspnetlink=Moduler/Laeringselement/Udblelm.aspx?id%3D1793775%26fagNavn%3DOvergangskrav%252C%2520Tr%25C3%25A6fagenes%2520bygudd%2E%26laerer%3DKenneth%2520Blach%26return%3D%2Fapp%2Fmoduler%2Fudblakt%2Fvis%2Easp%3FSetMenu%3DOversigtUdbudt%26id%3D504716


    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUERING: 
[bemærk: det er vigtigt at give elever mange formative evalueringer med feedback som er rettidig, og centeret 

omkring forbedring] 

 

Hvornår Format Værdi 

Efter 14 dage  Prøve/samtale med eleven Formativ  

Under forløbet  Praktisk prøver og skriftlige opgaver Formativ 

Byg et hus Praktisk prøve  formativ 

Eksamen Mundtlig præsentation  100% 

 
Bedømmelsesgrundlag er de præstationer og produkter der skal bedømmes. Eleven kan godt fremstille et produkt, der 
indgår i eksaminationsgrundlaget, uden selve produktet bedømmes ved eksamen. Det gælder fx opgaver, tegninger 
eller anden form for præsentationer eleven har fremstillet. 

De målfaste tegninger, eleven fremstiller i forbindelse med den praktiske prøve, indgår sammen med elevens praktiske 
opgave, som en del af bedømmelsesgrundlaget. De bedømmes altså ikke særskilt, men indgår i den samlede 
bedømmelse. 

Eksamen bedømmes udelukkende bestået eller ikke bestået. 

Bedømmelsen skal vise, om eleven i en acceptabel grad opfylder de mål, der er beskrevet for uddannelsen. 

Fremhævningerne angiver de delelementer, der lægges vægt på i bedømmelsen af grundforløbseksamen. 

(Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen). 

 2-Anvendelse af de almindeligste materialer i bygge- og anlægsbranchen. 

14-Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 

17-Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

23-Opmåling og materialeberegning. 

28-Udførelse af målfaste arbejdstegninger, herunder vandret, lodret snit og detalje tegning. 

30-Udførelse og beklædning af simple væg-, gulv- eller tagkonstruktioner. 

33-Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given 
situation. 

39-Dokumentere, formidle og evaluere, metoder og resultater. 

40-Anvende faglige udtryk og begreber. 



41-Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 

34-Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces. 

 
 
BEDØMMELSESKRITERIER: 
[bemærk: eleven bør kunne forvente specifikke bedømmelseskriterier for hvert projekt, opgave, prøve de bliver bedømt 

på] 

GF 2 tømrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fag Niveau og læringsmål Undervisningens indhold Evaluering 
Materialelære/æstetik Viden: 

-anvendelse af de almindeligste 
materialer og konstruktioner i 
byggebranchen. 
  
Færdigheder: 
-under faglig vejledning foretage 
hensigtsmæssigt materialevalg i forhold 
til opgaven. 

Grundlæggende materialelære med 
udgangspunkt i materialer brugt i de 
pågældende opgaver. 

Formativ evaluering og feed-back på opgaven. 

Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: 
-anvende dialog og argumentation i 
samarbejdet 
  
-betydningen af tid, samarbejdsevne, 
personlig adfærd og ressourcers 
betydning for planlægning og udførelse 
af en arbejdsopgave 
  
Færdigheder: 

Praktiske samarbejdsøvelser. 
Arbejdsplan over det malerfaglige. 

Evaluering af samarbejde/adfærd. 
  

Værktøj og teknikker Færdigheder: 
-anvendelse og vedligeholdelse af fagets 
almindeligste værktøjer. 
  
  

Introduktion til det mest almindelige 
håndværktøj og brugen af dette. 

Formativ evaluering og feedback på opgaven. 

Miljø/ sikkerhed Viden: 
-korrekt anvendelse af personlige 
værnemidler. 
  
Færdigheder: 
- vedligeholdelse og sikkerhedskontrol 
af el-værktøj og maskiner. 

Introduktion til arbejdsmiljø, herunder 
personlige værnemidler. Undervisning i brugen 
af maskiner. 
  

Formativ evaluering og feedback på opgaven. 
  

Matematik Viden: 
-anvendelse af geometriske metoder til 
konstruering og kontrolering af 
almindeligste vinkler. 

Grundlæggende brug af matematik i form af 
Pythagoras og brøker. 

Formativ evaluering og feedback på opgaven. 
  

Teknologi Viden: 
  

 
Formativ evaluering og feedback på opgaven. 



Karakter  
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bekendtgørelse 
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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 med få 
og uvæsentlige mangler, 
opføre sin praktiske opgave og 
redegøre for de tømrer 
tekniske detaljer der er en del 
af projektet. Eleven har 
afleveret et gennemarbejdet 
projekt med meget få fejl. 
Dette indebærer. 
 

 Eleven, har udarbejdet 
projektet og gennemført det 
planlagte forløb. 

 Eleven, indretter 
arbejdspladsen, på en sådan 
måde, at arbejdet med 
opgaven kan foregå på den 
bedst mulige måde i forhold til 
arbejdsmiljø, ergonomi og så 
der opnås den bedst mulige 
kvalitet i arbejdet. 

 Eleven, udfører de forskellige 
elementer i arbejdsprocessen i 
logisk rækkefølge og med en 
rimelig sikkerhed 

 Eleven, udviser ansvarlighed 
og omhyggelighed i udførelsen 
af de forskellige elementer i 
opgaven 

 Eleven, anvender værktøj og 
andre hjælpemidler i 
overensstemmelse med 
diverse forskrifter 

 Eleven, er i stand til, at 
anvende diverse 
informationssøgning som 
kræves i projektet. 

 Eleven forklarer, fagets 
grundlæggende, faglige 
begreber og modeller i forhold 
til det valgte projekt 

Eksempler på 
uvæsentlige 
mangler ved en 
præstation til 
12. 
 
 

 
 
 

 Lidt usikkerhed i 
grundlæggende 
viden, som eleven i 
dialog efterfølgende, 
kan svare på. 

 Overfører med lidt 
usikkerhed, viden 
mellem teori og 
praksis, men har 
forståelse for 
sammenhængen. 

 Resonerer sig frem til 
et svar på et 
spørgsmål, eleven 
ikke umiddelbart kan 
svare på. 

 Den praktiske 
opgave opfylder 
kravene til opførelse, 
diverse mål og 
udseende, men, med 
små afvigelser, som 
ikke er afgørende for 
det færdige resultat. 

 Arbejdsprocessen, 
har enkelte 
uvæsentlige 
afvigelser som ikke 
påvirker det endelige 
resultat 
nævneværdigt. 

 Det teoretiske 
projekt er 



 Eleven, relaterer den anvendte 
faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis og 
omvendt. 

 Eleven, anvender klart og 
sikkert fagsprog. 

 Elevens teoretiske materiale er 
gennemarbejdet og stemmer 
overens med det praktiske 
projekt. 

 Elevens, praktiske opgave, 
opfylder fagets krav til 
tømrerarbejde. Opgaven 
fremstår med optimal finish og 
er afleveret rengjort og med 
sans for detaljerne. 
 

gennemarbejdet, 
med små og få 
afvigelser, som ikke 
påvirker det endelige 
resultat. 

10 Karakteren 10 
gives for:  
den fortrinlige 
præsentation, 
der 
demonstrerer 
om fattende 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
nogle mindre 
væsentlige 
mangler.  
 

En præsentation til 10 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan - med nogle og 
uvæsentlige mangler, opføre 
sin praktiske opgave og 
redegøre for de tømrer 
tekniske detaljer der er en del 
af projektet. Eleven har 
afleveret et gennemarbejdet 
projekt med få, ikke 
væsentlige mangler. Dette 

indebærer. 
 Eleven har udarbejdet 

opgaven og gennemført det 
planlagte forløb 

 Eleven har indrettet 
arbejdspladsen, på en sådan 
måde, at arbejdet med 
opgaven kan foregå på et 
rimeligt niveau, i forhold til 
arbejdsmiljø, ergonomi og så 
der opnås en rimelig kvalitet i 
arbejdet. 

 Eleven udfører de forskellige 
elementer i arbejdsprocessen i 
nogenlunde logisk rækkefølge 
og med en sikkerhed der 
bevirker, at opgaven fremstår 
som en helhed. 

 Eleven udviser ansvarlighed og 
er omhyggelig i udførelsen af 

Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til 
10 kan være:  
 

 Et glemt fagudtryk, 
som ikke har 
afgørende betydning 
for det færdige 
projekt  

 Bruger fagsproget 
lidt usikkert, men 
udtrykker sig 
nogenlunde 
sammenhængende. 

 Overfører med, lidt 
usikkerhed viden 
mellem teori og 
praksis, og har lidt 
mangel på forståelse 
for sammenhængen. 

 Dokumentationen er 
udarbejdet, men 
med enkelte 
afvigelser. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder, 
fagets krav til 
tømrerarbejde med 
enkelte, ikke 
væsentlige mangler. 



de forskellige elementer i 
opgaven. 

 Eleven, anvender værktøj og 
andre hjælpemidler i 
overensstemmelse med 
diverse forskrifter. 

 Eleven er i stand til, at 
anvende diverse 
informationssøgning der er 
relevant for faget. 

 Eleven, kan forklare fagets 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller i forhold 
til det valgte projekt. 

 Eleven, relaterer, med lidt 
usikkerhed, den anvendte 
faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis og 
omvendt. 

 Elevens praktiske opgave, 
opfylder, fagets krav til 
tømrerarbejde arbejde, med 
enkelte, ikke væsentlige 
mangler. 

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 opfører, sin praktiske 
opgave og redegøre, med 
diverse afvigelser, for de 
tekniske detaljer der er en del 
af projektet. Eleven har 
afleveret et gennemarbejdet 
projekt, med en del afvigelser, 
som ikke er afgørende for 
projektets helhed. Dette 
indebær at: 

 Eleven har, udarbejdet 
opgaven og gennemført det 
planlagte forløb 

 Eleven har indrettet 
arbejdspladsen, på en sådan 
måde, at arbejdet med 
opgaven kan foregå på et 
rimeligt niveau, i forhold til 
arbejdsmiljø og så der opnås 
en rimelig kvalitet i arbejdet. 

 Eleven udfører de forskellige 
elementer i arbejdsprocessen i 

Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til 7 
kan være:  
 

 Få fagudtryk der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået. 

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

 Upræcist 
hverdagssprog 
erstatter diverse 
fagudtryk i mindre 
grad. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder 
fagets krav til tømrer 
arbejde, med en del, 
ikke betydelige fejl 
og mangler. 



nogenlunde, logisk rækkefølge 
og med en lidt usikkerhed der 
bevirker, at opgaven fremstår 
som en helhed. 

 Eleven, udviser ansvarlighed 
og omhyggelighed i 
udførelsen, af de forskellige 
elementer i opgaven. 

 Eleven, anvender værktøj og 
andre hjælpemidler i 
overensstemmelse med 
diverse forskrifter. 

 Eleven er i stand til, at 
anvende diverse 
informationssøgning der er 
relevant for faget. 

 Eleven, kan forklare mange af 
fagets grundlæggende faglige 
begreber og modeller i forhold 
til det valgte projekt. 
 

 Eleven, relatere størstedelen af 
den faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis og – 
omvendt. 

 Elevens praktiske opgave, 
opfylder, fagets krav til tømrer 
arbejde, med en del, ikke 
betydelige fejl og mangler. 

 
 

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 en del 
væsentlige – mangler opføre, 
sin praktiske opgave og 
redegøre for de tømrer 
tekniske detaljer der er en del 
af opgaven Eleven har 
afleveret et gennemarbejdet 
projekt, men med en del 
væsentlige mangler. Dette 
indebærer at: 

 
 Eleven forklarer med nogen 

usikkerhed anvendte, enkle, 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

 Eleven relaterer med 
usikkerhed den faglige teori til 

Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til 4 
kan være:  

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

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

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



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 
arbejdsmiljømæssigt korrekt 
måde, og kan med en del 
hjælp forklare den anvendte 
arbejdsmetode. 

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

 Elevens, praktiske opgave, 
opfylder, fagets krav til 
tømrerarbejde med en del, 
betydelige fejl og mangler. Det 
er ikke fejl og mangler der 
påvirker den 
konstruktionsmæssige del af 
opgaven væsentligt, men mere 
er finish og detaljer der ikke er 
optimale. 

 

 Upræcist og 
mangelfuldt 
hverdagssprog 
erstatter mange 
fagudtryk. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder 
fagets krav til tømrer 
arbejde, men med 
en del afvigelser. 

 

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 mange 
væsentlige mangler og en 
minimal opfyldelse af fagets 
mål, opføre sin praktiske 
opgave og redegøre for de 
murertekniske detaljer der er 
en del af opgaven. Eleven har 
afleveret et projekt der ikke er 
gennemarbejdet og som lige 
opfylder, den acceptable grad 
af opfyldelse af fagets mål. 
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. 

Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til 
02 kan være: 

 En del fagudtryk og 
begreber, kan ikke 
forklares eller er 
misforstået. 

 Eleven har sporadisk 
viden om emnet og 
kan kun delvist 
forklare den 
overordnede 
sammenhæng, 
mellem teori og 
praktik. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder 
fagets absolutte 
mindste krav til 
tømrer arbejde.  



 Eleven udtrykker sig 
usammenhængende og bruger 
fagsprog usikkert. 

 Eleven kan udføre 
beregninger, men der 
optræder 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. 

 Den praktiske del af opgaven 
fremstår som en helhed, mål 
og andre tømrer tekniske 
detaljer opfylder fagets mål. 
 

 Det teoretiske i 
projektet er ikke 
gennemarbejdet og 
der er en del fejl og 
mangler. 

 

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 ikke opføre sin 
praktiske opgave, så den 
opfylder de acceptable krav 
der er til opfyldelse af fagets 
mål. Eleven har afleveret et 
projekt der ikke er 
gennemarbejdet og som ikke 
opfylder de krav der er til 
opfyldelse af fagets krav.  
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. 

 Eleven kan ikke uden hjælp 
udføre beregninger. 

 Eleven kan ikke uden hjælp 
arbejde med faget, mangler 
forståelse for metoden. 

Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til 
00 kan være: 

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

 Har, mangelfuld 
viden om emnerne 
og kan ikke forklare 
den overordnede 
sammenhæng. 

 Kan ikke overføre 
viden mellem teori 
og praksis og har 
manglende 
forståelse for 
sammenhængen. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder 
ikke, fagets krav til 
tømrer arbejde. Der 
er mange fejl i 
opgaven. Der er 
elementer i opgaven 
der eventuelt ikke er 
færdig gjort. Der er 
ikke udført noget 



 Arbejdet er præget at stor 
mangel på overblik og 
systematik. 

 Eleven kan ikke udarbejde en 
dokumentation, som er 
anvendelig.  

 Elevens, praktiske opgave, 
opfylder ikke fagets krav til 
tømrer arbejde. Opgaven er 
eventuelt ikke færdig gjort, 
fremstår uden finish og er 
mangelfuld. 

finish arbejde på 
opgaven. 

 

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

En præsentation til -3 er 
kendetegnet ved: 
Eleven – kan ikke opføre sin 
praktiske opgave, så den 
opfylder de acceptable krav 
der er til opfyldes af fagets 
krav. Eleven afleverer en 
helt uacceptable opgave og 
præstation.  
Eleven har afleveret et 
projekt der ikke opfylder 
fagets krav og som er helt 
uacceptable 
 
 

 Eleven kan ikke anvende 
modulets faglige begreber 
korrekt. 

 Der er ikke udarbejdet en 
brugbar dokumentation til 
projektet. 

 Den praktiske del af opgaven, 
fremstår ikke som en helhed 
og mål og andre 
murertekniske detaljer 
opfylder absolut ikke fagets 
krav. 

 Arbejdsprocesserne og 
håndtering af diverse 
materialer og værktøj, er ikke i 
overensstemmelse med fagets 
krav til udførelsen. 

 Elevens praktiske opgave, 
opfylder ikke fagets krav til 
tømrer arbejde. Opgaven er 
ikke færdig gjort og er meget 

 
 
 
 
 
Eksempler på 
mangler ved en 
præstation til -3 
kan være: 
 

 Der er, næsten 
ingen fag udtryk, 
der kan refereres 
til.  

 Dokumentationen 
er meget 
mangelfuld, eller 
er ikke færdig 
gjort.  

 Det, teoretiske er 
meget 
mangelfuldt og er 
enten ikke 
afleveret, eller 
der er kun 
afleveret dele af 
projektet. 

  Den praktiske 
opgave opfylder 
ikke kravene til 
faget, i forhold til 
tømrer arbejde. 
Der er mange fejl, 
i opgaven og den 
er, ikke færdig 
gjort. 



mangelfuld. Opgaven, viser, at 
eleven ikke har kunnet udføre 
det planlagte, praktiske forløb, 
på nuværende tidspunkt. 

 
 

 

 


