
EUX grundforløbets anden del personvognsmekaniker  
 

2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse  

Grundforløbets anden del til personvognsmekaniker og trin 1 personvognsmontør. 

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 

 

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: 

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


 Vi niveaudeler.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb 
indebærer, at læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede 
forudsætninger.  

 Vi anvender varierende metoder i undervisningen. Al undervisning og forløb planlægges med 
varierede metoder så den er involverende og motiverende for eleverne. Metoderne kan eks. 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: 

EUX grundfagene på GF2 er: 

 4 uger Matematik C     

 2 uger Teknologi C    

 2 uger Fysik C  
 

10 uger 9,4 uger 0,6 uge 

Opstart   Valgfag  afs. 
prøve 

 

Proces i case forløbet undervogn 

  

Tid 
lektioner 

6 51 51 51 51 51 51 22 6 

Tid dage 1.         7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 3 1 

Emner Introduktion Bremser Styretøj Hjul 
og 

dæk 

Elektriske 
funktioner 

og el- 
hybrid bil 

Body 
Work 

Service/eftersyn Certifikatfag Test 

  

1 dag får eleven udleveret beskrivelse over forløbet, samt et kompendie vi arbejder ud fra samt instruktion i 

forløbet. 

3 dage med certifikatfag, § 17 og epoxy  

1 dag med afsluttende test, en teoretisk prøve og opsamling på forløbet 

Der er udarbejdet et scorekort, som følger eleven og er styringsværktøj til at validere elevens progression i 

uddannelsen. Eleven vil få bedømmelse på hvert enkelt tema efter 7 trins skalaen og der vil være en 



afsluttende prøve på projektet, som enten bliver en prøve eksamen eller den endelige eksamen afhængig af 

hvor eleven er i det samlede forløb. 

  

 

Proces i case forløbet drivlinie 

 

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. 

Tid 
lektioner 

6 73,8 73,8 73,8 73,8 14,8 18 6 

Tid dage 1.      
 

  

10,75 10,75 10,75 10,75 2 3 1 

Emner introduk
tion 

Køle - 
smøresyste

m 

Benzin og 
diesel-
anlæg 

Motorens 
mekaniske 
opbygning 

Motor-
styring og 
elektronik 

Transmis-
sion 

Certifikatfag test 



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.  

http://www.elevplan.dk/


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 

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 auto: 

 Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens 
ansvar 

Godskrivning 

Naturfag E                   

Matematik E                   

Dansk E                   

Engelsk E                   

Førstehjælp/brandbekæmpelse                   

§26                    

Epoxy    

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 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.  

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 
 



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.  

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. 

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. Censorer 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  

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 

Skolen følger de gældende regler for ansatte på Erhvervsskoler.  

 

2.12 overgangsordninger  

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

Der aftales med elev og evt. virksomhed vedr. hvad og hvordan det kan lade sig gøre efter gældende regler.  

 

3.0 Læringsaktivitet 1 og 2  

 

http://www.praktikpladsen/


Projektbeskrivelse 

Projektet laves som en case, hvor ”Hr. Jørgensen” aflevere sin bil til for at få lavet en grundig gennemgang af 

motoren. Projektet inkluderer certifikatfagene førstehjælp og brand kursus, og hvor port folio ligger som 

overordnet procesbeskrivelse og dokumentation for elevens forståelse af fag og målpinde. Grundfagene 

matematik og fysik helhedsorienteres ind i de enkelte temaer med de mål pinde som er relevante for 

temaet. 

Hvert tema afvikles som projekt/helhedsorienteret undervisning og med udgangspunkt i holdes erfaringer, 

der udarbejdes arbejdskort. Under vejs i temaet, trækker eleven ”ressource kort” som påvirker processen 

undervejs. Der er test efter hvert tema og en afsluttende test, hvor eleven dokumenter opnåelse af fagenes 

mål gennem arbejdet med casen. 

Projektet vare 50 dage, med 1 dag til opstart, 3,5 dage til certifikatfagene Førstehjælp (1) og brand(2) og en 

dag til test og projektets afslutning. 

Hvert tema tager 7,5 dag, hvor den halve dag er til prøve og afslutning af temaet. Der er 2 x 2,5 dag til 

praktisk arbejde og 2,5 dage med bogligt arbejde, der arbejdes løbende med port folio gennem hele 

projektet, hvori elevens forståelse for dels de uddannelses specifikke fag mål og grundfags målene 

synliggøres gennem tekst, billeder og video. 

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 hvordan opgaven forventes løst og hvad målene medopgaven 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 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. 

 

 

 

 



Proces i case forløbet 

Tid 
lektioner 

6 73,8 73,8 73,8 14,8 18 6 

Tid dage 1 10,75 10,75 10,75 2 3 1 

Emner Introduktio
n 

Køle - 
smøresystem 

Benzin og 
dieselanlæg 

Motorstyring 
og elektronik 

Transmission Certifikatfag Test 

 

1 dag til grunddig introduktion til skolen, regler, elevplan og uddannelsesmål, eleven anskaffer sig 

startpakken, får udleveret case beskrivelse og får instruktion i forløbet.  

3 dage med certifikatfag, førstehjælp og brand 

1 dag med afsluttende test, en praktisk prøve på værkstedet og opsamling på forløbet 

4 x 10,75 dage med temaer, hvor 7 dage er i værkstedet og 3,75 dag er i teori og 1 x 2 dage med et tema, 

hvor 1 dag er i værksted og 1 dag i teori.  

Mål/bedømmelsesplan: 

Bedømmelse som er fælles for alle 5 temaer 

§3.  

Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 
2.2) Arbejdsrelevant ergonomi. 
2.5) Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej. 
2.9) Korrekt håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på 
værkstedet. 
 
Stk.3: Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning 
af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
 

3.1) Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav. 
3.2) Gældende regler vedrørende sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af 
arbejdet. 
3.3) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver. 
3.4) Mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure. 
3.5) It til faglig informationssøgning og kommunikation. 
3.6) Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrolskema og 
Lignende. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
 
4.5) redegøre for valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej, 
4.8) udføre fejlfinding og af- og på monterings opgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer. 
4.10) udføre håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver 
på værkstedet, 



4.11) udføre en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og 
kunder, 
4.12) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
4.13) udvise bevidsthed om værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, 
metoder og resultater, 
4.14) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver, 
4.15) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, 
4.16) vurdere, planlægge og udføre enkle arbejdsopgaver ergonomisk korrekt og 
4.17) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer samt 
statistik, hvilket omfatter beregninger af f.eks. spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen i forbindelse 
med fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer 
og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer. 
 
 
 

Følgende bedømmelse indgår i tema motoren mekaniske opbygning og benzin og dieselanlæg 

§3.  

Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.3) Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter. 
 

Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.2) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler 

4.3) redegøre for diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter. 

4.6) udføre mekanisk adskillelse og samling af motorer, udtage eventuelt knækkede skruer og bolte samt 
reparere ødelagt gevind. 
 

Følgende bedømmelse indgår i tema motorstyring og elektronik 

 
§3.  

Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.6) Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC-spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov og 
effektformlen. 
2.7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer 
eller lysdioder, samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb.    
 

Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1) Fortage fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen  

4.8) Udføre fejlfinding og af- og på monteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 

systemer.   



4.9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for 
eksempel spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter.  
 
 

 

Stort eftersyn af motor (Case 10 uger) 

Certifikatfag: Førstehjælp og brand 

Portfolio: Overordnet beskrivelse med vægt på forståelse af alle fag. 

Køle-smøresystem Benzin og diesel 
anlæg 

Motorens 
mekaniske 
opbygning 

Motorstyring/ 
elektronik 

Transmission 

 Kølesystem 

 thermostat 

 køler 

 kølervæske 

 vandpumpe 

 kølerdæksel 

og 

ekspantions

beholder 

 Slanger og 

spændebån

d 

 Drivrem 

 fejlfinding 

 Smøresyste

m 

 oliepumper 

 olie og filter 

 klassifikatio

n og 

viskositet 

 olietryk 

 oliekanaler 

 Fejlfinding 

 Generelt 

 Love og 

regler 

 Håndtering 

af olie og 

kølervæske 

 Opbygning 

 Service 

 Benzin anlæg 

 Forskellige 
komponenter 

 indsprøjtning
ssystemer 

 benzinpumpe 

 benzinfilter 

 Dieselanlæg 

 Indsprøjtning
ssystemer 

 Elektronisk 
pumpe 

 Commomrail 
system 

 Indsprøjtning
sdyser 

 Brændstoffilt
er 

 Vandudskiller 

 Dyserør 

 Rør og 
slanger 

 forvarmning  

 Generelt 

 Fejlfinding 

 Love og 
regler 

 Håndtering af 
benzin og 
diesel  

 Service 

 Benzinm
otor 

 De 4 
takter 

 Motore
ns 
element
er 

 pakning
er 

 ventilsty
ring 

 kraftove
rføring 

 Dieselm
otor 

 Direkte 
indsprøj
tning 

 Indirekt
e 
indsprøj
tning 

 De 4 
takter 

 Motore
ns 
element
er 

 Generelt 

 fejlfindin
g 

 Lovkrav 

 Service/
eftersyn 

 

 Start anlæg 

 Starter 

 Akkumulato
r 

 Elektrisk 
kredsløb 

 ledningsdia
grammer 

 Lade anlæg 

 Generator 

 Dioder 

 Ledningsdia
grammer 

 Tændingsan
læg 

 Strømfordel
er 

 Impulsgiver 

 Tændrør 

 Tændkabler 

 Tændingsko
ntakt 

 Tændspole 

 Elektronisk 
tænding 

 Styreenhed 

 Tændingsti
dspunkt 

 Generelt 

 Fejlfinding 

 Service/efte
rsyn 
 

 

 kobling 

 gearkass
e 

 drivaksle
r 

 different
iale 

 gearolie 

 Generelt 

 Fejlfindi
ng 

 Service/
eftersyn 



 

 

Køle og smøresystem. 

Emne Uddannelsesspe
cifikt  

Matematik Fysik 

 Kølesystem 

 termostat 

 køler 

 kølervæske 

 vandpumpe 

 kølerdæksel og 
ekspantionsbeh
older 

 Slanger og 
spændebånd 

 Drivrem 

 fejlfinding 

 Generelt 

 Love og regler 

 Håndtering af 
olie og 
kølervæske 

 Opbygning 
 
 
 
 

 Adskillelse 

 rengøring 

 afprøvning af 
termostat 

 trykprøvning af 
kølesystem 

 kontrol af 
kølevandets 
frysepunkt 

 kontrol af 
drivrem 

 kontrol/udskiftni
ng af 
vandpumpe 

 Samling og 
montering 

 Kontrol af 
funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi (5) 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 

 Forholdsregnin
g 

 Procent 

 Tryk i væsker 

 Massefylde 
 

 

 

 Smøresystem 

 oliepumper 

 olie og filter 

 klassifikation og 
viskositet 

 olietryk 

 oliekanaler 

 Fejlfinding 
 

 Adskillelse 

 rengøring 

 udskiftning af 

olie og oliefilter 

 kontrol af 

oliestand 

 måling af 

olietryk 

 Kontrol/fejlfindi

ng 

 Samling og 

montering 

 Kontrol af 

funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 
 
 

 Tryk i væsker 

 

 Generelt 

 

 Vedligeholdelse 

  

 Tryk 



 Love og regler 

 Håndtering af 

olie og 

kølervæske 

 Opbygning 

 

 Bortskaffelse og 
opbevaring af 
kølervæske og 
olie. 

 Generel funktion  

 Love, regler og 

sikkerhed 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 

 Rumfangsbereg
ning 

 Præfiks/toleran
cer 
 

   
 

 

Materialer Udstyr Værktøj 

Olie 
kølervæske 

 10 motorer 

  

 Olietryksmanom
eter 

 Gryde og 
termometer 

 Refraktometer 

  
 

 

Benzin og diesel anlæg 

Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

 Benzin anlæg 

 Forskellige 
komponenter 

 indsprøjtningssyste
mer 

 benzinpumpe 

 benzinfilter 

 Dieselanlæg 

 Indsprøjtningssyste
mer 

 Elektronisk pumpe 

 Commomrail 
system 

 Indsprøjtningsdyser 

 Brændstoffilter 

 Vandudskiller 

 Dyserør 

 Rør og slanger 

 forvarmning  

 Generelt 

 Fejlfinding 

 Love og regler 

 Håndtering af 
benzin og diesel 

 Service 

 Foretage fejlfinding 
på 
brændstofanlægget 

 Udføre afprøvning af 
diesel 
indsprøjtningsdyser 

 Service på 
brændstofanlægget 

 Udskiftning af 
brændstoffilter 

 Udmåle 
forvarmningssystem
et 

  

 Alm. 
Regneoperati
oner med 
tal- og 
formeludtryk 

 Geometri 
 

 Moment 

 Udveksling  

 Energi 



 

Materialer Udstyr Værktøj 

  10 motorer  multimeter 

 Momentnøgl
e 

 dyseprøve 

    

    

 

Motorens mekaniske opbygning 

Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

 Benzinmotor 

 De 4 takter 

 Motorens 
elementer 

 pakninger 

 ventilstyring 

 kraftoverførin
g 

 Dieselmotor 

 Direkte 
indsprøjtning 

 Indirekte 
indsprøjtning 

 De 4 takter 

 Motorens 
elementer 

 Generelt 

 fejlfinding 

 Lovkrav 

 Service/efters
yn 
 

 Udskiftning af 
toppakning 

 Fortage 
kompressionsmåli
ng  

 Fortage lækage 
måling 

 Udmåling af 
cylinder boring og 
slaglængde 

 Indstilling af 
ventilspillerum 

 Udskiftning af 
tandrem 
 

 Alm. 
Regneoperation
er med tal- og 
formeludtryk 

 Geometri 
 

 Moment 

 Friktion 

 Tryk  

Materialer Udstyr Værktøj 

  10 motorer 
 

 lækagemåler 

 kompressionsmål
er  

 Momentnøgle 

 Skydelærer 

 Søgerblade 

 cylindermål 
 

 

 

 



 

Motorstyring og elektronik 

Emne Uddannelsesspecif
ikt  

Matematik Fysik 

 Start anlæg 

 Starter 

 Akkumulator 

 Elektrisk kredsløb 

 Ledningsdiagram
mer 

 Afmontering af 
starter 

 Udmåling af 
starter og 
akkumulator 

 Aflæsning af 
ledningsdiagramm
er 

 Kontrol/fejlfinding 

 Samling og 
montering 

 Kontrol af 
funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi  

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 
 

 El lærer / 
måling 

 Lade anlæg 

 Generator 

 Dioder 

 Ledningsdiagram
mer 

 

 Afmontering af 

generator 

 Udmåling af 

generator 

 Aflæsning af 

ledningsdiagramm

er 

 Kontrol/fejlfinding 

 Samling og 

montering 

 Kontrol af 

funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 

 
 

 El lærer / 
måling 

 Tændingsanlæg 

 Strømfordeler 

 Impulsgiver 

 Tændrør 

 Tændkabler 

 Tændingskontakt 

 Tændspole 

 Elektronisk 
tænding 

 Styreenhed 

 Tændingstidspunk
t 

 

 Adskillelse 

 Afmontering af 

strømfordeler 

 Kontrol af tændrør 

og 

elektrodeafstand 

 Udmåling af 

tændkabler 

 Udmåling af 

spændingstab 

 Kontrol/fejlfinding 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 
 
 

 El lærer / 
måling 



 Samling og 

montering 

 Kontrol af 

funktion 

Generelt 
Love og regler 
Opbygning 
Service 

 Vedligeholdelse 

 Generel funktion  

 Love, regler og 
sikkerhed 

 Alm. 
Regneoperatio
ner med tal- og 
formeludtryk 

 

 El 
lærer/måling 

Materialer Udstyr Værktøj 

  10 motore  Multimeter 

 V/A tester 

 Diagnosetest
er 

 Refraktomet
er 

 

 

 

Transmission 

Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

 kobling 

 gearkasse 

 drivaksler 

 differentiale 

 gearolie 

 Generelt 

 Fejlfinding 
Service/efter
syn 

 Afmontering af 
gearkasse 

 Udskiftning af 
kobling 
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Fra bekendtgørelse nr. 380 af 08-04-2015 
 
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 



§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde 
betingelserne 
i stk. 2-6. 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 
2) Arbejdsrelevant ergonomi. 
3) Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter. 
4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
5) Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej. 
6) Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC-spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms 
lov 
og effektformlen. 
7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder modstande, kondensatorer, spoler, dioder, 
transistorer 
eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb. 
8) Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige 
energibæreres 
betydning for bæredygtig kørsel samt de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse 
med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder el-biler og hybridbiler. 
9) Korrekt håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver 
på 
værkstedet. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning 
af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav. 
2) Gældende regler vedrørende sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved 
udførelse 
af arbejdet. 
3) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver. 
4) Mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure. 
5) It til faglig informationssøgning og kommunikation. 
6) Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrolskema 
og 
lignende. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) foretage fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen, 
2) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler, 
3) redegøre for diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter, 
4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler, 
5) redegøre for valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og 
løftegrej, 
6) udføre mekanisk adskillelse og samling af motorer, udtage eventuelt knækkede skruer og bolte 
samt 
reparere ødelagte gevind, 



7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser, 
2 

8) udføre fejlfinding og af- og på monteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer, 
9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for 
eksempel 
spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter, 
10) udføre håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med 
arbejdsopgaver 
på værkstedet, 
11) udføre en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, 
leverandører og 
kunder, 
12) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
13) udvise bevidsthed om værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, 
metoder og resultater, 
14) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver, 
15) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, 
16) vurdere, planlægge og udføre enkle arbejdsopgaver ergonomisk korrekt og 
17) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer 
samt 
statistik, hvilket omfatter beregninger af f.eks. spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen i 
forbindelse 
med fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, 
hydrauliksystemer 
og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende 
karakter: 
1) Dansk på E-niveau, bestået. 
2) Matematik på E-niveau, bestået. 
3) Engelsk på E-niveau, bestået. 
4) Fysik på E-niveau, bestået. 
Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer. 
2) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler. 
3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, og færdselsrelateret førstehjælp efter 
Dansk 
Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 
Instituts 
retningslinjer pr. 1. september 2014. 
Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over 
kravene 
i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag: 
1) Dansk på C-niveau. 



2) Engelsk på C-niveau. 
3) Samfundsfag på C-niveau. 
4) Matematik på C-niveau. 
5) Fysik på C-niveau. 
6) Teknologi på C-niveau. 
Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i 
bestemmelsens 
nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 
uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder 
på 
henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. 
Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for 
euxelever 
på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i 
hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer 

 

  



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 med få og 

uvæsentlige mangler, opføre sin 

praktiske opgave og redegøre for de 

murertekniske 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 

 Eleven, relaterer den anvendte 
faglige teori til den 

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



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, 
murerarbejde, fugearbejde og 
pudsarbejde. Opgaven fremstår 
med optimal finish og er 
afleveret rengjort og med sans 
for detaljerne. 

 

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 murertekniske 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 de 
forskellige elementer i opgaven. 

 Eleven, anvender værktøj og 
andre hjælpemidler i 

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, murer, fuge og 
pudsarbejde, med enkelte, ikke 
væsentlige mangler. 



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, murer, 
fuge og puds 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 

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

 Eleven, udviser ansvarlighed og 
omhyggelighed i udførelsen, af 

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 murer, fuge og 
pudsarbejde, med en del, ikke 
betydelige fejl og 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 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, murer, 

fuge og pudsarbejde, 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 murertekniske 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 den 
erhvervsfaglige praksis og 
omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 
sammenhængende, men bruger 
fagsproget usikkert 

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. 

 Upræcist og mangelfuldt 
hverdagssprog erstatter mange 
fagudtryk. 

 Den praktiske opgave, opfylder 
fagets krav til, murerarbejde, 
fugearbejde og pudsarbejde, 
men med en del afvigelser. 

 



 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, murer, 
fuge og pudsarbejde, 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. 

 

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. 

 Eleven udtrykker sig 
usammenhængende og bruger 
fagsprog usikkert. 

 Eleven kan udføre beregninger, 
men der optræder fejl. 

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 
murerarbejde, fugearbejde og 
pudsarbejde 

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

 



 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 murertekniske detaljer 
opfylder fagets mål. 

 

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. 

 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, 

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, murer, fuge 
og pudsarbejde. Der er mange 
fejl i opgaven. Der er elementer 
i opgaven der eventuelt ikke er 
færdig gjort. Der er ikke udført 
noget finish arbejde på 
opgaven. 

 



murer, fuge og pudsearbejde. 
Opgaven er eventuelt ikke 
færdig gjort, fremstår uden 
finish og er mangelfuld. 

-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 
murer, fuge og pudsearbejde. 
Opgaven er ikke færdig gjort og 
er meget mangelfuld. Opgaven, 
viser, at eleven ikke har kunnet 
udføre det planlagte, praktiske 
forløb, på nuværende tidspunkt. 

 

 

 

 

 

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, murer, 

fuge, og pudsarbejde. Der er 

mange fejl, i opgaven og den 

er, ikke færdig gjort. 

 

  



Projektbeskrivelse 

Projektet laves som en case, hvor ”fru Jørgensen” aflevere sin bil til service og klargøring til syn. Projektet 

inkluderer certifikatfagene § 26 og epoxy og hvor port folio ligger som overordnet procesbeskrivelse og 

dokumentation for elevens forståelse af fag og målpinde.  

Grundfagene matematik og fysik helhedsorienteres ind i de enkelte temaer med de mål pinde som er 

relevante for temaet. Der vil være en fordeling på ca. 50 % som er helheds orienteret ind i den 

uddannelsesspecifikke undervisning og ca. 50 % som er et koncentrat af de to fag.  

Grundfagene dansk og engelsk knyttes på, til de elever som mangler det, det er dog ikke umiddelbart realistisk 

at kunne nå alle 4 E-niveau fag sammen med certifikatfag og uddannelsesspecifikke fag. Hvorfor det 

anbefales at de to af grundfagene er opnået inden start på grundforløb to.  

Hvert tema afvikles som projekt/helhedsorienteret undervisning og med udgangspunkt i holdes erfaringer, 

der udarbejdes arbejdskort over tids og materialeforbrug, samt laves et pris overslag på reparationen. Under 

vejs i temaet, trækker eleven ”ressource kort” som påvirker processen undervejs. Der er test efter hvert tema 

og en afsluttende test, hvor eleven dokumentere opnåelse af fagenes mål gennem arbejdet med casen. 

Projektet vare 50 dage, med 1 dag til opstart, 3 dage til certifikatfagene § 26 (1) og epoxy (2) og en dag til 

test og projektets afslutning. 

Hvert tema tager 7,5 dag, hvor den halve dag er til prøve og afslutning af temaet. Der er 2 x 2,5 dag til 

praktisk arbejde og 2,5 dage med bogligt arbejde, der arbejdes løbende med port folio gennem hele projektet, 

hvori elevens forståelse for dels de uddannelses specifikke fag mål og grundfags målene synliggøres gennem 

tekst, billeder og video. 

Casen: Kunden har indleveret sin bil til stort service og klargøring til syn, der er følgende tillægsbemærkninger. 

Bilen ”ryster” ved nedbremsning og der kommer en hyle lyd fra bagvognen, der er desuden en klapre lyd ved 

kørsel på ujævn vej og så lyser lampen til pæreovervågning. 

Kunden har selv fået lavet motorservice, så det skal ikke udføres. 

Et eksempel på ressource kort er følgende:  

Under afprøvning af bilen, konstatere du at bremsepedalen synker ved konstant pedaltryk. Hvad vil du 

undersøge, hvad kan fejlen være, hvor lang tid tager det at løse og hvad koster det?  

 



 

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.

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.

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.

Case: Fru Jørgensen 

afleverer sin bil til service og 

klargøring til syn, hun har et 

par fejl udover som skal 

laves. 



Proces i case forløbet 

 

Tid 
lektione

r 

6 51 51 51 51 51 51 22 6 

Tid 
dage 

1.  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 3 1 

Emner Introduktio
n 

Bremse
r 

Styretø
j 

Hjul 
og 
dæ
k 

Elektriske 
funktione

r og el- 
hybrid bil 

Body 
Wor

k 

Service/eftersy
n 

Certifikatfa
g 

Tes
t 

 

1 dag til grunddig introduktion til skolen, regler, elevplan og uddannelsesmål, eleven anskaffer sig 

startpakken, får udleveret case beskrivelse og får instruktion i forløbet.  

3 dage med certifikatfag, § 26 og epoxy (3x8 lektioner) 

1 dag med afsluttende test, en teoretisk prøve og opsamling på forløbet 

6 x 7,5 dage med temaer, hvor 5 dage er i værkstedet og 2,5 dag er i teori.  

 
Der er udarbejdet et scorekort, som følger eleven og er styringsværktøj til at validere elevens progression i 
uddannelsen. Eleven vil få bedømmelse på hvert enkelt tema efter 7 trins skalaen og der vil være en 
afsluttende prøve på projektet, som enten bliver en prøve eksamen eller den endelige eksamen afhængig af 
hvor eleven er i det samlede forløb. 
 
Prøven afholdes som en mini svendprøve, og foregår i praktikken, det vil være inden for fagområderne 
bremser, undervogn eller motor og hvor der i alle tre tilfælde er tilknyttet en el opgave. Elevens forberedelse 
ligger i port folio som medbringes til prøven og i den lærering eleven opnår, gennem undervisningen forud 
for prøven.  
 
Bedømmelsen tager afsæt i de til uddannelsen hørende fag og mål, nævnt nedenfor og som er tilknyttet 
hvert enkelt tema. 

 

 

Mål/bedømmelsesplan: 

Bedømmelse som er fælles for alle 6 temaer 

BEK nr. 380 § 3.  

Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1)Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 
2.2) Arbejdsrelevant ergonomi. 
2.5) Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej. 



2.9) Korrekt håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på 
værkstedet. 
 
Stk.3: Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning 
af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
 
3.1) Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav. 
3.2) Gældende regler vedrørende sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af 
arbejdet. 
3.3) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver. 
3.4) Mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure. 
3.5) It til faglig informationssøgning og kommunikation. 
3.6) Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrolskema og 
Lignende. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
 
4.5) redegøre for valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej, 
4.8) udføre fejlfinding og af- og på monterings opgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer. 
4.10) udføre håndtering af benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver 
på værkstedet, 
4.11) udføre en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og 
kunder, 
4.12) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
4.13) udvise bevidsthed om værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, 
metoder og resultater, 
4.14) selvstændigt at planlægge enkle arbejdsopgaver, 
4.15) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, 
4.16) vurdere, planlægge og udføre enkle arbejdsopgaver ergonomisk korrekt og 
4.17) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer samt 
statistik, hvilket omfatter beregninger af f.eks. spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen i forbindelse 
med fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer 
og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Service og klargøring til syn (Case 10 uger) 
Certifikatfag: § 26 og epoxy kurser 

Portfolio: Overordnet beskrivelse med vægt på inddragelse og forståelse af alle fag. 

 

Bremser 
 

Styretøj Hjul og dæk Elektriske 
funktioner og 
el- hybrid bil 

Body Work Service/syn 

 Skivebrems
er 

 Kaliber 

 Skiver 

 Klodser 

 Rør/slanger 

 Bremsevæs
ke  

 Fejlfinding 

 Tromlebre
mser 

 Cylinder 

 Bakker 

 Tromler 

 Håndbrems
e 

 Rør/slanger 

 Fejlfinding 

 Hovedcylin
der 

 Funktion 

 Fejlfinding 

 Håndbrem
se 

  

 Generelt 

 Love og 
regler 

 Abs 

 Opbygning 

 Hjulophæng 

 Typer 

 Tandstang 

 Styreforbind
elser 

 Bærearme 

 Fjedre 

 Støddæmpe
re 

 Styretøjsvink
ler 

 Hjullejer  

 Fejlfinding 

 Love og 
regler 

 Service 

 Dæk 

 Dimensione
r 

 Typer 

 Lovkrav 

 Service/efte
rsyn 

 Fælge 

 Dimensione
r 

 Typer 

 Lovkrav 

 Service/efte
rsyn 

 

 Elektriske 
systemer 

 Grundbegr
eber 

 Komponent
er 

 Fejlfinding 

 Målinger 

  

 Lys og 
lygter 

 Komponent
er 

 Fejlfinding 

 Målinger 

 Justering 
 

 El og 
hybridbil 

 Grundlægg
ende 

 Udviklingen 
 

 Generelt 
 

 Love og 
regler 

               
Sikkerhed 

 Airbag 

 Kontakter 

 Kofanger 

 Træk og 
stik 

 Karrosserit
yper 

 Service 
 

 Generelt 

 Sikkerhed 

 Love og 
regler 
 

 Service 

 Servicesk
ema 

 Typer 
lille/stort 

 Ergonomi 

 Miljø 
 

 



 Service 

 

 

Bremsetema 
Emne Uddannelsesspecifikt  Matematik Fysik 

 Skivebremser 

 Kaliber 

 Skiver 

 Klodser 

 Rør/slanger 

 bremsevæske 

 Fejlfinding 

 Adskillelse 

 rengøring 

 Udmåling stempel og 
cylinder 

 Udmåling skiver og 
klodser 

 Kontrol/fejlfinding 

 Samling og montering 

 Kontrol af funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Arealberegning 
/geometri 

 Rumfangsberegning 

 Præfiks/tolerancer 

 Forholdsregning 

 Procent 

 Tryk 

 Kraft 

 Udveksling 

 Friktion 
 

 Tromlebremser 

 Cylinder 

 Bakker 

 Tromler 

 Håndbremse 

 Rør/slanger 

 Fejlfinding 
 

 Adskillelse 

 rengøring 

 Udmåling stempel og 

cylinder 

 Udmåling af bakker og 

tromler 

 Kontrol/fejlfinding 

 Samling og montering 

 Kontrol af funktion 

 Arbejdsrelevant 
ergonomi 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Præfiks/tolerancer 
 

 Tryk 

 Kraft 

 Moment 

 Udveksling 

 Friktion 

 Hovedcylinder 

 Funktion 

 Fejlfinding 
 

 Adskillelse 

 rengøring 

 Udmåling stempel og 

cylinder 

 Kontrol/fejlfinding 

 Samling og montering 

 Kontrol af funktion 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Rumfangsberegning 

 Præfiks/tolerancer 
 

 Tryk 

 Generelt 

 Love og regler 

 Abs 

 Opbygning 

 Service 

 Vedligeholdelse 

 Udmåling af ABS 

 Generel funktion  

 Love, regler og sikkerhed 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 
 

 El lærer/måling 

 Mekanisk/hydraulisk 
udveksling 

 
Materialer 

 
Udstyr 

 
Værktøj 

Bremsevæske, omløbere, clips, reparationssæt til 
kaliber og hjulcylindre  

 10 biler 

 Lifte 

 Udlufter 

 Bremserørsnøgler 



 Hjulnøgle 

 Momentnøgle 

 Kraveværktøj 

 Kaliber værktøj 

 Scoop  

 
Følgende bedømmelse indgår i tema bremser 
BEK nr. 380 § 3.  
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.2) selvstændigt udfører enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler 
4.4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 
4.7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styretøjstema 
Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

Hjulophæng 

 Typer for og bag 

 Bærearme 

 Forbindelser og 
stabilisator 

 Fjedreben 

 Fjedre  

 Støddæmpere 

 Fejlfinding 

 Love og regler 

 Service 
Styretøj 

 Tandstang 

 Styreforbindelser 

 Styretøjsvinkler 

 Foretage fejlfinding 
på hjulophæng og 
styretøj 

 Udføre mekanisk 
adskillelse og 
samling af styretøj 
og 
styreforbindelser 

 Service på styretøj 
(servo) 

 Udmåling af 
styretøj, enkle 
justerings opgaver 
(eks. sporing) 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Geometri 
 

 Moment 

 Udveksling  



 Fejlfinding 

 Love og regler 

 kontrol 
 

Materialer Udstyr Værktøj 

Låsemøtrikker, splitter, styrekugler, manchetter til 
kugler og drivaksler 

 10 biler 

 lifte 

 Fjederværktøj 

 Styrekugleaftrækker 

 Momentnøgle 

 Sporeapparat  

Følgende bedømmelse indgår i tema styretøj 
 
BEK nr. 380 § 3.  
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.2) selvstændigt udfører enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler 
4.4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 
4.7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser. 

 

Hjul og dæk tema 
Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

 Dæk 

 Dimensioner 

 Typer 

 Lovkrav 

 Eftersyn 

 Fælge 

 Dimensioner 

 Typer 

 Lovkrav 

 Eftersyn 
 

 Foretage analyse af 
dækslid 

 Sikkerhed og lovkrav 

 Udskiftning af dæk 

 Afbalancering af hjul, 
stål -og allufælge 

 Dæktryksovervågning  

 Lovkrav til hjul og dæk 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Geometri 
 

 Moment 

 Friktion 

 Tryk  

Materialer Udstyr Værktøj 

Afbalanceringsklodser, dækfedt, ventiler  10 biler 

 lifte 

 Dækapparat  

 Dækjern 

 Ventilværktøj  

 Afbalanceringsapparat  

 Momentnøgle 

 Sporeapparat  

 Værktøj til vægtklodser 

Følgende bedømmelse indgår i tema hjul og dæk 
BEK nr. 380 § 3.  
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 



4.2) selvstændigt udfører enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler 
4.4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler 
4.7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser. 
 

 

 

Elektriske funktioner og hybridbiler 
Elektriske systemer 

Emne Uddannelsesspecifik
t  

Matematik Fysik 

 Grundbegreber 

 Komponenter 

 Fejlfinding 

 Målinger 
 
 

 Brug af formler 

 AC/DC - spænding 

 Strøm 

 Modstand 

 Effekt 

 Frekvens 

 Diagramforståelse 

 Elektriske komponenter 

 Starter ladeanlæg 

 Batteri 

 Ledningsnet 

 Måleinstrumenter 

 Alm. 
Regneoperatione
r med tal- og 
formeludtryk 

 Præfiks/tolerance
r 

 Procent 

 Modstandsberegnin
g 

 Elektrisk energi og 
effekt 

 Ohms lov 

 Effekt lov 

Lys og lygter 

 

Emne Uddannelsesspecifik
t  

Matematik Fysik 

 Komponenter 

 Fejlfinding 

 Målinger 

 Justeringer 

 Lygtetyper 

 Pæretyper 

 Måleteknik 

 Servicering og 
reparation 

 Alm. 
Regneoperatione
r med tal- og 
formeludtryk 

 Præfiks/tolerance
r 

 Procent 

 Modstandsberegnin
g 

 Elektrisk energi og 
effekt 

 Ohms lov 

 Effekt lov 

Materialer Udstyr Værktøj 

   

El og Hybridbil 

Emne Uddannelsesspecifik
t  

Matematik Fysik 

 Grundlæggend
e 

 Udviklingen 

 Miljø  

 Historien 

 Komponenter 

 EL bil  

 Plugin hybrid 

 Serie/parallel hybrid 

 Forbrug / virkningsgrad 

  

Materialer Udstyr Værktøj 



   

 
 

Elektriske systemer 

Generelt  

Emne Uddannelsesspecifik
t  

Matematik Fysik 

 Love og regler 

 Sikkerhed 
 

 Godkendelser 

 Færdselsstyrelsen  

 Personlig sikkerhed 
Miljøkrav 

  

 
Følgende bedømmelse indgår i tema elektriske funktioner og hybridbiler 
BEK nr. 380 § 3. 
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.6) Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC-spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov 
og effektformlen. 
2.7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer 
eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.8) udføre fejlfinding og af- og på monteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer, 
4.9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for 
eksempel 
spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter, 
 

 

 

 

 

Body Work 
Emne Uddannelsesspecifikt  Matematik Fysik 

 Airbag 

 Kontakter 

 Kofanger 

 Træk og stik 

 Karrosseri 

 Service 
 

 Håndtering af detonatorer 

 Sikkerhed 

 Udskiftning /reparation  

 Kodning af udstyr og dele 

 Montering af udstyr 

  Karrosserityper 

 Karrosseri opbygning 

 Passiv / Aktiv sikkerhed 

 Vurdering af karrosseri 

 §Lovkrav 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Præfiks/tolerancer 
 

 Tid (Airbag) 

 Retardation 

 Vægt / kraft 
 

 
Følgende bedømmelse indgår i tema Body Work 



BEK nr. 380 § 3. 
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.6) Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC-spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov 
og effektformlen. 
2.7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer 
eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.1) foretage fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen. 
4.2) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler.  
4.8) udføre fejlfinding og af- og på montering opgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer, 
4.9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for 
eksempel 
spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter. 
 
 

 

 

 

Service og klargøring til syn 
Emne Uddannelsesspecifikt Matematik Fysik 

 Service 

 Serviceskema  

 Typer, lille/stort 

 Ergonomi  

 Miljø  

 Syn 

 Typer af syn 

 Lovkrav (f-styr) 

 Service vs. syn 

  

 Sikkerhed og lovkrav 

 Udskiftning af dæk 

 Afbalancering af hjul, 
stål -og allufælge 

 Dæktryksovervågning  

 Lovkrav til hjul og dæk 

 Alm. 
Regneoperationer 
med tal- og 
formeludtryk 

 Geometri 
 

 Moment 

 Friktion 

 Tryk  

Materialer Udstyr Værktøj 

Afbalanceringsklodser, dækfedt, ventiler  10 biler 

 lifte 

 Dækapparat  

 Dækjern 

 Ventilværktøj  

 Afbalanceringsapparat  

 Momentnøgle 

 Sporeapparat  

 Værktøj til vægtklodser 

 
Følgende bedømmelse indgår i tema service og klargøring til syn 
 
BEK nr. 380 § 3. 
 
Stk.2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 



2.4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
2.7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer 
eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb. 
2.8) Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige 
energibæreres 
betydning for bæredygtig kørsel samt de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse 
med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder el-biler og hybridbiler. 
 
Stk.3: Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning 
af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
3.1) Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav. 
3.2) Gældende regler vedrørende sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse 
af arbejdet. 
3.4) Mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure. 
3.5) It til faglig informationssøgning og kommunikation. 
3.6) Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrolskema og 
lignende. 
 
Stk.4: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.1) foretage fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen. 
4.2) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler. 
4.4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler. 
4.5) redegøre for valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej. 
4.7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser. 
4.8) udføre fejlfinding og af- og påmonteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske 
systemer. 
4.9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for 
eksempel 
spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter. 
 
 

 

 

 

  



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 med få og 

uvæsentlige mangler, opføre sin praktiske 

opgave og redegøre for de murertekniske 

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 

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

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. 



 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, 
murerarbejde, fugearbejde og 
pudsarbejde. Opgaven fremstår 
med optimal finish og er afleveret 
rengjort og med sans for 
detaljerne. 

 

 Det teoretiske 
projekt er 
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 murertekniske 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 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. 

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, murer, 
fuge og pudsarbejde, 
med enkelte, ikke 
væsentlige mangler. 



 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, murer, 
fuge og puds 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 murertekniske 

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 
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. 

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 murer, 
fuge og pudsarbejde, 
med en del, ikke 
betydelige fejl og 
mangler. 

 

 



 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, murer, 

fuge og pudsarbejde, 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 murertekniske 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 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. 

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. 

 Upræcist og 
mangelfuldt 
hverdagssprog 
erstatter mange 
fagudtryk. 

 Den praktiske 
opgave, opfylder 
fagets krav til, 
murerarbejde, 
fugearbejde og 
pudsarbejde, men 
med en del 
afvigelser. 

 



 Elevens, praktiske opgave, 
opfylder, fagets krav til, murer, 
fuge og pudsarbejde, 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. 

 

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. 

 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 murertekniske detaljer 
opfylder fagets mål. 

 

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 
murerarbejde, 
fugearbejde og 
pudsarbejde 

 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. 

 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, murer, 
fuge og pudsearbejde. Opgaven er 
eventuelt ikke færdig gjort, 
fremstår uden finish og er 
mangelfuld. 

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, 
murer, fuge og 
pudsarbejde. Der er 
mange fejl i opgaven. 
Der er elementer i 
opgaven der 
eventuelt ikke er 
færdig gjort. Der er 
ikke udført noget 
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 

 

 

 

 

 

Eksempler på mangler 

ved en præstation til -3 

kan være: 



 

 

 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 murer, fuge og 
pudsearbejde. Opgaven er ikke 
færdig gjort og er meget 
mangelfuld. Opgaven, viser, at 
eleven ikke har kunnet udføre det 
planlagte, praktiske forløb, på 
nuværende tidspunkt. 

 

 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, 

murer, fuge, og 

pudsarbejde. Der 

er mange fejl, i 

opgaven og den 

er, ikke færdig 

gjort. 

 

 

 

 

 

 


