
Fagretning: Motor, Metal og Design 

 

Fagretningen er opbygget med grundfag og erhvervsfag. 

Grundfag som indgår i fagretningen: 

• Dansk niveau C eller E 
• Engelsk niveau D, E eller F 
• Matematik niveau D, E eller F 

Erhvervsfag som indgår i fagretningen:  

• Arbejdspladskultur 
• Praktikpladssøgning 
• Samfund og sundhed 
• Arbejdsplanlægning og samarbejde 
• Faglig dokumentation 
• Faglig kommunikation 
• Innovation 
• Metodelære 

Følgende projekter kan indgå i fagretningen: 

Følgende projekter indgår i fagretningen: 
 
Projekt beskrivelse 

Du kommer til at arbejde med forskellige reparations og serviceopgaver på forskellige motorer, du 
vil opnå viden om hvordan bilen fungere og hvordan den har udviklet sig over tid. 
Så kommer du til at arbejde med metalopgaver relateret til smedefaget, du vil komme til at 
fremstille konstruktioner til forskellige formål. Du skal blandt andet fremstille en kasse til 
mobilopladning, en ovn og et bålsted. 
De sidste tre uger arbejder du med et projekt, som omhandler henholdsvis El-gokart og vindmølle. 
Projektet giver dig indsigt i en bærer dygtig omsætning og lagring af energi. 
I hele arbejdsprocessen vil fagene dansk, engelsk og matematik løbende helhedsorienteres ind i 
dine opgaver både i værksted og i teori. 
  
Du lærer at planlægge din opgave, så du kan udføre den i en logisk og praktisk 
rækkefølge. Planen skal godkendes af underviseren, før der startes på den praktiske opgave.             
  
For at støtte din læring, skal du undervejs beskrive opgaverne samt fremlægge dem for 
underviseren, for at få dem godkendt.                           
Du skal lave en port folie som følger dig gennem hele grundforløb 1 og skal kunne dokumenter din 
læring og hvor langt du er i dit uddannelsesforløb. Den skal efterfølgende bruges på grundforløb 2 
til fortsat beskrivelse af din viden. 



I Portfolio beskriver du med dine egne ord, hvad du har lært i teori og i praktikken. Det skal du 
gøre for at sikre en forståelig sammenhæng mellem teori og værkstedsopgaver.  
 
Teoriundervisningen foregår både i teorilokalet og i værkstedet. Du vil opnå viden om de 
enkelte emner på en god og forståelig måde 
  
  
Som en naturlig del af dagligdagen, vil du opnå viden om, hvordan man behandler miljøfarligt affald.  
Samt bortskaffelse af affald, såsom dæk, jern. Væsker, papir, pap osv. 
  
Hvordan du skal håndtere tunge løft på en ergonomiske måde, så du undgår skader. Og du opnår 
viden om personlig sikkerhed tøj, fodtøj, beskyttelsesbriller åndedrætsværn, høreværn og om 
hvordan man undgår ulykker på værkstedet oprydning, orden, håndtering af farlig værktøj osv. 
  
Du kommer til arbejde i grupper og løse projektopgaver, der skal fremlægges for hele klassen til 
fælles diskussion. Fremlæggelsen kan ske ved brug af digitale hjælpemidler.  
 


