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3. Hovedforløb 

 
 
 

Skolens pædagogiske grundlag 

 

 
 

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag tager afsæt i tre hovedområder: Differentiering, 
evalueringsfaglighed samt klasseledelse. 
 
Differentiering 
Formålet med differentiering er, at alle eleverne motiveres for at lære og udvikle deres 
kompetencer bedst muligt.  
Undervisningsdifferentiering understøtter, at eleverne skal kunne opnå kompetencerne, som er 
målene for den givne uddannelse.  
Differentiering giver mulighed for, at eleverne kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i 
forskellige tempi og i forskellig grad. 
Differentiering giver mulighed for, at eleverne kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i 
forskellige tempi og i forskellig grad. 
 
Skolen vægter inddragelse af pædagogisk IT. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere 
fleksible undervisningsmateriale, der understøtter undervisningsdifferentiering og elevernes 
forskellige veje til læringsmål. 
 
  

I dette afsnit beskrives forhold vedrørende undervisningen i uddannelsen, og uddannelsens didaktiske praksis i 
hovedforløbet. 

 

2.1 Praktiske oplysninger 

Læs nærmere om vores udbud af uddannelser og praktiske informationer på www.eucnvs.dk 
Informationer om medarbejdere og ledelse kan findes på skolens hjemmeside 

 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske 

grundlag 

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


Evalueringsfaglighed 
Vi har fokus på læringsmål i undervisningen, så eleverne bliver motiveret til at opnå 
kompetencemålene. Her er evaluering vigtigt. Med udgangspunkt i læringsmålene, bruges 
formativ (løbende) evaluering og selvevaluering. Evaluering betyder at elevens fokus på eget 
ansvar for læring øges og giver læreren grundlag for konstruktiv feedback.  
Ved anvendelse af formativ evaluering som læringsredskab, vil undervisningen løbende kunne 
tilpasses elevernes individuelle niveau. Samtidig sikrer det at alle når kompetencemålene og 
derved motiveres for læring.  
Den summative (afsluttende) evaluering vil også foregå ud fra læringsmål, således at det er 
tydeligt for eleverne, hvad de bliver bedømt på til eksamen.   
Klasseledelse 
Struktur og tydelighed er udgangspunktet i undervisningen. Det skal være tydeligt for såvel 
lærer som elev, hvilke læringsmål, der skal nås, hvordan og hvornår de skal nås. Læreren sætter 
dagsordenen og styrer undervisningen. Kun derved sikrer vi at målene nås. Læreren skal 
justerer og tilpasser undervisningen, så alle elever bliver udfordret på deres individuelle niveau.  
Der er fokus på progressiv udvikling, så eleverne bliver så dygtige som muligt. 
 
Undervisningsmaterialer tilpasses niveauet og skal sikre at alle kompetencemål nås.   
 
I undervisningen tages der udgangspunkt i “den gode time”, med en tydelig struktur, synlige 
læringsmål og feedback. Der lægges vægt på 6 nøglestrategier: 

1. Tydelighed og struktur 

2. Tydelige mål, fælles og individuelle 

3. Evaluering 

4. Involvere eleven i egen læreproces 

5. God feedback 

6. Fokus på progression 

 
Faglærer og grundfagslærer tilrettelægger forløbet i tæt samarbejde. Fokus er på 
helhedsorienteret undervisning og helhedsorienteret projekter. Eleverne skal gennem den 
helhedsorienterede undervisning lære at bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i 
sammenhænge. 



2.3 Kriterier for vurdering af elevernes 
kompetencer og forudsætninger 

Realkompetencevurdering (RKV) bliver foretaget af en lærer, inden for de 
første 2 uger. Det foregår ved samtaler, og eller praktiske/teoretiske opgaver. 
Realkompetencer bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav 
eller kompetencemål, der findes på uddannelsen 
Erealkompetencevurdering er en individuel vurdering af alle elevens 
kompetencer. Målet med en realkompetencevurdering er at anerkende og 
afklare alle kompetencer. De kompetencemål der 



 2.4 Undervisningen i hovedforløbet 

Skolen følger vejledninger i uddannelsesordninger med hensyn til 
planlægning og gennemførelse af hovedforløb. Skolen samarbejder med 
øvrige skoler i regionen og i Danmark vedrørende udbud af valgfri 
specialefag. 

Skolen anvender Elevplan derfor beskrives følgende i de konkrete 
læringsaktiviteter og læringselementer: 

• Den nærmere struktur for de enkelte undervisningsforløb 

• Beskrivelse af hvordan mål og delmål fra de forskellige skolefag i 
uddannelsen, indgår i læringsaktiviteterne, som skolen har opdelt 
undervisningen i. 

 2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved 
optagelse til skolepraktik 
Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele 
skolepraktikforløbet opfylde 
egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Eleven skal således 
være Egnet, Mobil 

 

geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende, jf. lovens § 66 c. 
Skolen skal både 

 

under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede eleverne om realismen i 
deres egnethed for 
den eller de uddannelser, den enkelte ønsker, og om ordningen i øvrigt. 
Skolens krav til elever der søger om optagelse til skolepraktik er følgende: 

 
 • Eleven har registreret 3 uddannelsesønsker i elevplan: 

• Eleven har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk: 
• Eleven har i elevplan noteret mindst 10 søgte praktikpladser, inden 

opstart i skolepraktik 
• Eleven har i elevplan noteret mindst 2 søgte praktikpladser inden 

for andre uddannelser (faglig mobil): 
• Eleven erklæres for fagligt egnet til det ønskede fag: 
• Eleven erklæres for socialt egnet til det ønskede fag: 
Lærerne følger nedenstående procedure i forbindelse med EMMA 
vurderingen 

Aktivitet Indh
old 

Hvem Hvornår 

 
Realkomp
etence- 
vurderin
g 

 
Der 
etableres et 
forløb hvor 
alle elever 
realkompete
ncevurde 
res 

 
Grundforløb 

 
Inden for 
de første 
14 dage 

http://www.praktikpladsen.dk/


 
 
 
 
 

Informationsm
øde 

Der 
afholdes 
information
smøde for 
grundforløb
seleverne 
om 
muligheder 
og 
begrænsnin
ger samt 
krav til at få 
en 
praktikplad
s i 
praktikcent
eret. 
Grundforløb
slærer 
planlægger 
og indkalder 
elever og 
praktikcentr
et til 
informations
mødet. 

 
 
 
 
 

Grundforløbslær
en 

 
 
 
 
 

Første 
mdr. af 
grundforl
øb 

 
Samtale med 
elevansvarlig 
start 

Grundforløb
seleven 
indkaldes 
til den 
første 
kontaktlær
ersamtale 

 
elevansvarlig 

 
Inden for 
de første 
14 dage 



 hvor eleven 
bl.a. bliver 
præsentere
t for 
skemaet 
der bruges 
til 
helhedsvur
deringen 
senere på 
grundforløb
et – bilag 1a 
og 1b. Der 
sker ikke en 
konkret 
vurdering, 
men det er 
vigtigt at 
eleven 
forstår 
skemaets 
indhold. 
Eleven 
udfylder 
sammen 
med 
kontaktlære
ren elevens 
uddannelse
splan i 
elev
plan 

  

 
 
 
 
 
 
 

Samtale med 
elevansvarlig 
midtvejs 

Grundforløb
seleven 
indkaldes 
til en 
midtvejs 
kontaktlære
rsamtale. 
Grundforlø
bseleven 
helhedsvurd
eres med 
udgangspu
nkt i skema 

 
 
 
 
 
 
 

elevansvarlig 

 
 
 
 
 
 
 

Midtvejs 
på 
grundforl
øb 



bilag 1a og 
1b. Det er 
vigtigt at 
kontaktlær
en tager 
højde for 
elevens 
niveau og 
den 
progression 
man kan 
forvente på 
dette 
tidspunkt. 
Det er 
vigtigt at 
eleven 
underskrive
r 
helhedsvurd
eringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtale med 
elevansvarlig 
afsluttende 

Grundforløb
seleven 
indkaldes 
til den 
afsluttende 
kontaktlære
rsamtale. 
Grundforlø
bseleven 
helhedsvurd
eres med 
udgangspu
nkt i skema 
bilag 1a og 
1b. Det er 
vigtigt at 
eleven 
underskrive
r 
helhedsvurd
eringen. 
Sammen 
med en 
instruktør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elevansvarlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sidste 
uge af 
grund-
forløbet 



fra 
praktikcent
eret fra det 
pågældend
e fag 
EMMA 
vurderes 
grundforlø
bseleven 
med 
udgangspu
nkt i 
helhedsvurd
eringen. 
Skema 
”Egnetheds
vurdering ” 
bilag 2 
benyttes. 
Det er 
vigtigt at 
eleven 
underskrive
r 
egnethedsv
urderingen 
afslutningsv
is. 
Kontaktlæ
reren 
orienterer 
praktikcen
tret ved 
”egnethed
sblanket” 
om hvem 
de 
vurderer, 
opfylder 
EMMA-
kriterierne. 

 
Samtale med instruktør 
fra praktikcenteret 

Løbende kontakt 
fra praktikcentret 
med elever på 
grundforløb 

Instruktør 
i 
praktikcen
tret/el ev 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Optagelse i 
praktikcenteret
/Informati 
onsmøde 

Sidste uge 
på 
grundforløb 
skal 
følgende 
ske: 
• Afslutte
nde 
helhedsv
urdering 
udarbejd
es af 
lærer/ele
v 
• Obligator
isk 
praktikce
nter 
samtale/i
nfomøde 
gennemf
øres af 
praktikce
ntret 
• Egnethedsv
urdering 
udarbejdes 
af 
lærer/elev/
praktikcen 
ter 

 
Der er 
mødepligt til 
infomødet, 
og eleven 
mister 
retten til 
optagelse 
ved 
manglende 
fremmøde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundforløbslær
en/praktikce 
nter/elev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste 
uge af 
grundf
orløb 



 
 
 
 
 
 
 
 

Praktikpladskur
sus 

På 
grundforløb
et 
gennemfør
es der et 
obligatorisk
e 37 timers 
praktikplads
søgnings 
forløb/kur
sus. 
Grundforlø
bslæren 
orienterer 
grundforløb
selever om 
praktikcent
er- 
muligheden, 
herunder 
optagelsesb
etingelser 
ne – de 
objektive 
kriterier 
bl.a. 
praktikplads
en.dk, 
uddannelse
sønsker i 
uddannelses
planen/el 
evplan, 
dokumente
rede 
ansøgte 
praktikplads
er. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grundforløbslær
en 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hele 
grundf
orløb 

 
Vejledning
/coach/ 
mentor/p
sykolog/ 
socialrådg
iver 

Under såvel 
grundforløb 
som 
hovedforløb 
tilbydes 
muligheder 
for coach, 
vejledning 
og mentor. 

 

Ansvarlig 

 

Hele 
forløbet 



 
 

Løbende 
EMMA 
vurdering 

I 
praktikcente
ret 
gennemføre
s en løbende 
vurdering af 
om eleverne 
opfylder 
EMMA 
kriterierne. 
Vurderingen 
understøttes 
af skema 
bilag 3a og 
3b. 

 
 
 

Praktikcenter 

 
 

Hele 
praktik- 
forløbe
t 

 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt 
praktikbedømmelse af elever i praktik 

For nærmere information om skolepraktik henvises til informationer på skolens hjemmeside. 

 

2.7 Bedømmelsesplan 

I den daglige bedømmelse, vurderes både på faglige og personlige kompetencer. Eleven skal 
bestå alle læringselementer for at bestå forløbet. Det er lærerteamet, som vurderer, om eleven 

har opnået kompetencerne jvf bekendtgørelse og uddannelsesordning. 



 
Fag 1.Hovedforl

ø b, 
10 uger 

2. 
Hovedforlø
b, 10 uger 

3 

Hovedforløb

, 4 uger + 

valgfri 
sp.fa

g 
Grundfag    

 
Engelsk 

 Eksamen  

 
Obligatoriske 
uddannelsesspecifi
k ke fag 

   

 
Teknikker og 
materialer 1, 
rutineret 

 
 

Standpunkts 
karakter 

  

 
Teknikker 
og 
materialer 
2, 
avanceret 

 Delkarakte
r 

 
 

Standpunktskar 
akter 

 
Farvelære, 

tegning og 

æstetik 1, 
rutineret 

 
 

Standpunkts 
karakter 

  

Farvelære, 

tegning og 

æstetik 2, 

Avanceret 

  

 
Delkarakte
r 

 
 

Standpunktskar 
akter 

 
Erhvervs og 

arbejdsmarkedsfor

h old 1, rutineret 

 
 
 

Standpunkts 
karakter 

  



 
Erhvervs og 

arbejdsmarkedsfor

h old 2, avanceret 

 
 
 

Delkarakte
r 

 
 
 

Standpunkts 
karakter 

 

Miljø og 

sikkerhed 1, 

rutineret 

  
Standpunkts 
karakter 

 

Miljø og 

sikkerhed 2, 

avanceret 

  
Standpunkts 
karakter 

 

Praktikum1, 
rutineret 

Standpunkt
s 
karakter 

  

Praktikum2 og 3, 
avanceret 

 Delkarakte
r 

Standpunktska
r 
akter 

Epoxy sikkerheds  Standpunkt
s 

 



kursus  karakter  
    

Valgfri 

uddannelsesspecifi

k 
ke fag 

   

 
Tapetopsætning 

  Standpunktska
r 
akter 

 
Lakering af 
træværk 

  Standpunktska
r 
akter 

 
Facadebehandling 
og 
tyndpudsede 
overflader 

  Standpunktskar 

akter 

 
Spartling af gips 
og 
vanskelige 
overflader 

  Standpunktskar 

akter 

Der skelnes mellem Løbende og 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 Hovedforløbet 

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. 

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. 



K 

a 

r 

a 

k 

t 

e 
r 

 
 
 

Beskrivelse 

 
 
 

Afvejning af sociale og personlige kompetencer 

for den aktuelle karakter 

 
 

1 

2 

 
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 

 
1 

0 

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 



 
0 

2 

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 

 
0 

0 

Den utilstrækkelige 

præstation, der ikke 

demonstrerer en 

acceptabel grad af 

opfyldelse af 
fagets mål. 

· Udviser ringe evne til at arbejde 

selvstændigt og udviser ingen ansvarsfølelse 

· Har svært ved samarbejde og kommunikere 

- 
3 

Den helt 
uacceptable 
præstation. 

· Udviser ingen selvstændighed eller 
ansvarsfølelse 

· Kan ikke samarbejde eller kommunikere 

 

 

 

 
 

 

• Elevens teoretiske forståelse for emnet. 

• Elevens praktiske færdigheder 

• Elevens holdning til finish, færdiggørelse op oprydning. 

• Elevens forhold til arbejdsmiljø samt personlig og materiel sikkerhed. 

• Elevens behov for lærerstøtte og aktivitetsniveau. 

• Elevens tidsforbrug og mødedisciplin. 

Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen. 

Afsluttende prøve 

Forløbet afsluttes med en prøve eller et projekt, der viser de opnåede færdigheder og 

kompetencer. 



Bedømmelsesplaner for de forskellige undervisningsforløb er beskrevet i 
læringsaktiviteterne i Elevplan, under afsnittet evaluering 

 
2.8 Eksamensregler 

 

Der henvises til skolens eksamensreglement på skolens hjemmeside. 

 
2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, 
praktikvirksomheden og elev 

 

De lokale uddannelsesudvalg for de forskellige uddannelser gennemfører 
møder ca. 4 gange årligt. På møderne drøftes blandt andet behovet for 
fornyelse af de lokale undervisningsplaner, samt udviklingen af en 
pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig tilrettelæggelse af 
skoleundervisningen. I forbindelse med afsluttende bedømmelse af 
undervisningsforløb er der ofte tilknyttet erhvervscensorer, disse er ofte 
personer som sidder i de lokale uddannelsesudvalg for de forskellige 
uddannelser. Censorerne kan dog også verge lærere fra andre 
erhvervsskoler. 

 
2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

 

Alle undervisere har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller 
anden relevant professionsuddannelse inden for deres specifikke 
uddannelsesområde, med mindst 5 år erhvervserfaring samt en pædagogisk 
grunduddannelse (PG), eller diplomuddannelse i erhvervspædagogik (DEP) - 
eller de erhverver uddannelsen inden for 4 år. Derudover 2 almene fag på A 
niveau – eller erhvervelse af disse senest 3 år efter ansættelsen. 

Lærere som underviser i certifikatkurser og lignende har den nødvendige 
uddannelse i henhold til de krav som stilles af myndigheder og 
organisationer. 

 
2.11 Overgangsordninger 

 

Skolen følger de faglige udvalgs anbefalinger i forhold til overgangsordninger. 

Alle lærlinge på ”gamle” uddannelsesaftaler, der ikke er påbegyndt det første 
hovedforløb (H1) 
1. januar 2016, overgår til den nye uddannelse/nye specialer. 

 
 
 
 



 
LÆRER: Helga Schmidt Chemnitz, Christine B. Dancker, 
 
FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  
 
       3.Hovedforløb er på 5 ugers varighed. 

Vi har delt forløbet op i 4 temaer.  
Tema 1: Valgfri speciale, Spartelteknikker på gips, Lakering af træværk, Facadebehandling af    tyndpudsede 
overflader, eller tapetopsætning, det valgfrie specialefag er valgt da eleven gik på H1. 
Tema 2 : Farvesætning, Div. opgaver hvor vi har fokus på det vi lærte om farver på H1 og H2.  
Vi prøver flere tekniker af igen, eks. stregtrækker lineal og pensel, skrivestok, der til forskellige opgaver med 
teknikkerne 
Tema 3:  Praktikum, som er er et samarbejde mellem elev-mester og skole, man har typisk et projekt med 
ude fra mester og så arbejder vi med projektet på skolen. På 3. hovedforløb, tager praktikumprojektet 
udgangspunkt i en innovativ problemstilling, som eleven eller firmaet har oplevet på arbejdspladsen.  
Tema 4: Arbejder vi hen imod svendeprøven, vi tager udgangspunkt i svendeprøve temaet. Der arbejdes 
med behandlings beskrivelser (MBA/MBK), datablade, farvesætning i Sketch Up, tidsplan. m.m. der laves 
også skitser af hvordan eleven forstiller stiller sig deres svendeprøve bås skal se ud. 
 
Talentspor: 
Der er også mulighed for at talentspor, hvor du vil kunne opnår nogle af målpindene i fagene teknikker og 
materialer og farvelære, tegning og æstetik, på ekspert niveau.  

 

 

 
 
MINISERIETS FAGLIGE MÅL: 
 

Maler Farvel. 2 niveau Avanceret  
  
5  Eleven kan foretage en farvesætning af rum og miljø ud fra givne 

funktionelle og æstetiske krav ved hjælp af de værktøjer og 
hjælpemidler, som er til rådighed for farveplanlægning.  

Maler Tek. 2 niveau Avanceret  

  

2  Eleven kan vurdere almindeligt forekommende indvendige og 
udvendige underlag og vælge og vurdere sammenhængen mellem 
værktøj, udstyr, materialer og teknikker ved klargøring, ved 
behandlingsopbygning fra bund til finish, ved lakering af træværk, ved 
vægbeklædning, ved behandling af gulve, ved maletekniske 
behandlinger på gipsunderlag, ved enkle opgaver i historiske 
malematerialer og moderne dekorative maleteknikker.  

    

 

  
5  Eleven kan kvalitetsudvikle brugen af forskellige materialer og 

teknikker til lakering.  
    

 

  
6  Eleven kan identificere og beskrive korrekt anvendelse af materialer 

og teknikker til opsætning af forskellige typer vægbeklædning.  
  -  

 
  7  Eleven kan anvende forskellige aktuelle dekorative maleteknikker.      

 

Maler Praktik 2 niveau Ekspert  

  

1  Eleven kan med udgangspunkt i sit praktikophold, 
beskrive og vurdere almindeligt forekommende 
udvendigt malerarbejde, samt udvælge relevante 
materialer og teknikker.  

    



 

  
2  Eleven kan anvende digitale tegneprogrammer til 

udarbejdelse af arbejdstegninger, opstalter, 
perspektivtegninger.  

    

 

  
3  Eleven kan anvende et elektronisk 

farvesætningsprogram til visualisering over for 
kunder.  

    

 

  
4  Eleven kan beskrive hvilke behov og faktorer, som 

nødvendiggør og skaber udvikling af materialer, 
værktøjer, teknikker m.v.  

    

 

  

5  Eleven kan ud fra praktisk malearbejde og en 
efterfølgende beskrivelse stille forslag til 
forbedring af materialer, værktøjer, teknikker, 
arbejdsprocesser mv.  

     

 

  
6  Eleven kan anvende relevant teknologi i 

forbindelse med planlægning og kvalitetssikring 
af malerarbejdet.  

     

 

  
7  Eleven kan udføre maletekniske opgaver med 

rationel arbejdstilrettelæggelse, akkuratesse, 
renlighed og vedligeholdelse.  

    

 

  
8  Eleven er omstillingsparat og kan planlægge eget 

arbejde.  
     

 
  9  Eleven kan opmåle eget arbejde.       

  
10  Eleven kan benytte relevant IT i forbindelse med 

opmåling og beregning.  
     

 

  
11  Eleven kan anvende det personlige arbejdsmiljø 

til at varetage sundhed og trivsel på 
arbejdspladsen.  

  
 

 

  
12  Elven kan anvende de personlige værnemidler 

som hører til opgaven.  
    

 

  
13  Eleven kan anvende korrekt værktøj, samt 

rengøre og vedligeholde dette.  
  
 

 

  

14  Eleven kan medvirke til at fremme 
arbejdspladsens arbejdsmiljø og kan deltage i 
udarbejdelsen af miljømæssige forbedrende 
foranstaltninger, herunder en APV.  

    

 

  
15  Eleven kan problematisere udfordringer i 

malerfaget og komme med innovative forslag til 
forbedringer samt markedsføring af malerfaget.  

     

 
 
 
 

  

16  Eleven kan koble fagets teori og praktik ved hjælp 
af praktikum opgaverne.  
 
 

    

 
 
 

Spartling niveau Avanceret  
  
1  Ved arbejde med gipsplader kan eleven vurdere og benytte hensigtsmæssige 

værktøjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere indfaldskrav.  
  -  

 
  2  Eleven kan foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indadgående og     



udadgående hjørner og af loft-/vægovergange samt udføre proces- og 
slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav.   

  
3  Eleven kan spartle og oprette bæredygtige overflader ud fra overfladens art og 

tilstand i forhold til givne krav om slutfinish og kvalitet.  
    

 

  
4  Eleven kan vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art 

og tilstand og på den baggrund vælge korrekte afrensnings- og 
opbygningsmetoder.  

    

 

  
5  Eleven kan ved tilrettelæggelse af arbejdet tage de nødvendige forholdsregler i 

forhold til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø og vælge egnet sikkerhedsudstyr i 
forbindelse med arbejdets udførelse  

  

 
 

Lakering af træ niveau Avanceret  
  
1  Eleven kan anvende spartelmasser, malematerialer, teknikker (herunder 

forsletning) og værktøjer til spartling, behandlingsopbygning og påføring 
af forskellige vandige emaljer på træværk.  

    

 

  

2  Eleven kan vurdere og vælge relevante materialer, metoder og 
arbejdsprocesser i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø, miljøvenlighed, 
produktivitet og givne kvalitetskrav.  
 
 
 

  
 

      

 

Tapetopsætning niveau Avanceret  
  
1  Eleven kan selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af 

forskellige typer tapeter.  

 

Maler Tek.. 2 niveau Avanceret  

  

2  Eleven kan vurdere almindeligt forekommende indvendige og udvendige 
underlag og vælge og vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, 
materialer og teknikker ved klargøring, ved behandlingsopbygning fra 
bund til finish, ved lakering af træværk, ved vægbeklædning, ved 
behandling af gulve, ved maletekniske behandlinger på gipsunderlag, ved 
enkle opgaver i historiske malematerialer og moderne dekorative 
maleteknikker.  

   -  

 

  
5  Eleven kan kvalitetsudvikle brugen af forskellige materialer og teknikker til 

lakering.  
     

 

  
6  Eleven kan identificere og beskrive korrekt anvendelse af materialer og 

teknikker til opsætning af forskellige typer vægbeklædning.  
     

 
  7  Eleven kan anvende forskellige aktuelle dekorative maleteknikker.    

 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
3.hovedforløb er inddelt i 4 temaer: 

 

 

Tema 1, Valgfri speciale:  

 Spartelteknikker på gips 

 Lakering af træværk 

 Facadebehandling af tyndpusede overflader 



 Tapetopsætning 

det valgfrie specialefag er valgt da eleven gik på H1. 

 

 

Tema 2, Farvesætning, Div. opgaver hvor vi har fokus på det vi lærte om farver på H1 og H2.  
Vi prøver flere tekniker af igen, eks. stregtrækker lineal og pensel, skrivestok, der til forskellige opgaver med 
teknikkerne 
 

 

Tema 3, Praktikum, varighed 1 uger: 

Eleven har en arbejdsprojekt med ude fra mester, som mester og elev i samarbejde har arbejdet med at finde 
oplysninger om, som vi på skoleopholdet bearbejder og får bygget en case op omkring. Afslutning af praktikum 
med fremlæggelse for klassen og fremstilling af video til mester.  

  

Tema 4, Svendeprøvetema. Arbejdes der hen imod svendeprøven, vi tager udgangspunkt i svendeprøve 
temaet. Der arbejdes med behandlings beskrivelser (MBA/MBK), datablade, farvesætning i Sketch Up, tidsplan. 
M.m. der laves også skitser af hvordan eleven forstiller stiller sig deres svendeprøve bås skal se ud. 

 
 

 

 
PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: ”Den lille sorte”- arbejdsmiljø håndbog, Materialelære bogen 1-2, div. Fagrelateret artikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
 
 
 

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

Tema 1: 
Uge 1 
 

 Valgfri speciale:  

 Spartelteknikker på gips 

 Lakering af træværk 

 Facadebehandling af tyndpusede 
overflader 

 Tapetopsætning 

  
 Leverandør besøg 

 Div. Materiale udvalg 

 
Fag: 15425,  mål 1,2,3,4,5 
Fag: 1541, mål 1 
Fag: 15423, mål 1,2 
Fag: 15424, mål 1,2,3 



Tema 2: 
Uge2 

Farvesætning, 
 Div. opgaver hvor vi har fokus på det vi 
lærte om farver på H1 og H2.  
Vi prøver flere tekniker af igen, eks. 
stregtrækker lineal og pensel, skrivestok, 
der til forskellige opgaver med 
teknikkerne 

 

 
 Elektronisk 

farvesætning 

 Materialelærebogen 

 Farvelære bogen 

 Den lille sorte. 
Arbejdsmiljø håndbog 

Fag: 15405, mål 5 
Fag 15400, mål 2,5,6,7 

Tema 3 
Uge 3 
Praktikum 
 

Mba – malerbehandling anvisninger 
Opmåling/prissætning 
Farvelære 
Materialelære 
Tegning-Sketch up 
Opstalt og salgsmappe 
Salgstale til kunden  
Dokumentations video 

 

 
 Materialelærebogen 

 Farvelære bogen 

 Den lille sorte. 
Arbejdsmiljø håndbog 

 
Fag: 15418, mål 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11, 
12,13,14,15,16 

Tema 4: 
Uge 4- 5 

Svendeprøven: 
 
Temaet. 
Behandlings beskrivelser (MBA/MBK), 
Datablade 
Farvesætning i Sketch Up 
Tidsplan. m.m.  
Skitser og opstalter 
 

 

 

 

 
 Materialelærebogen 

 Farvelære bogen 

 Den lille sorte. 
Arbejdsmiljø håndbog 

Fag: 15405, mål 5 
Fag: 15400, mål 2,5,6,7 

 
EVALUERING: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Hvornår Format Værdi 

Fredag uge 1, efter 
tema 1 

Afslutning af speciale fag, der vurderes på 
det færdige resultat 

33% 

Fredag uge 3, efter 
tema 3 

Afslutning og fremlæggelse af praktikum, 
der vurderes på både skriftlig og 
mundtligt materiale. 

33% 

Torsdag i uge 5, efter 
Tema 3 

Afslutning og vurdering af alle projekter 
der vurderes på kvalitet og udsende af 
produktet og skriftlig dokumentation 

33% 

Hele forløbet Gives der løbende mundtlig feedback til 
eleven undervejs i forløbet i form af 2- 3 
byggemøder med hver elev. 

= 100 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hovedforløbet – Bygningsmaler: 

 

Karakter  

 
Beskrivelse, 

jævnfør 

bekendtgørelse 

nr. 

262 / 2007 

Vejledende beskrivelse: 

 

 

 

Eksempler: 

 

12 Karakteren 12 

gives for den 

fremragende 
præstation, 

demonstrerer 

udtømmende 

opfyldelse af 

fagets, mål med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler. 

En præstation til 12 er kendetegnet ved: 

Eleven kan sikkert og hensigtsmæssigt med 

få uvæsentlige mangler 

Anvende malerfagets begreber og modeller 

til at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer, at: 

 

 Eksaminanden planlægger 

hovedpunkterne i opgaven. 

 Eksaminanden indretter 

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

 Eksaminanden udfører de forskellige 

elementer i arbejdsprocessen i logisk 
rækkefølge. 

 Eksaminanden udviser ansvarlighed 

og omhyggelighed i udførelsen af de 
forskellige elementer i opgaven 

 Eksaminanden anvender værktøj og 

andre hjælpemidler i 
overensstemmelse med krav til 
personlig sikkerhed. 

 Eksaminanden anvender 
værkstedslitteratur og anden 
informationssøgning. 

 Eksaminanden forklarer fagets 

anvendte grundlæggende faglige 

begreber og modeller. 

 Eksaminanden relaterer den 

anvendte faglige teori til den 

erhvervsfaglige praksis – og 

omvendt. 

 Eksaminanden anvender klart og 

sikkert fagsprog. 

 

 

Eksempler på 

uvæsentlige mangler 

ved en præstation til 

12 være: 

 Et glemt 

fagudtryk, hvor 

eleven senere kan 

forklare det. 

 En forkert 

rækkefølge Et 

forkert anvendt 

fagudtryk, som 

eleven retter med 

hjælp. 

 Huller i viden, 

som eleven i 

dialog 

efterfølgende 

dækker. 

 Eleven resonerer 

sig frem til et svar 

på et spørgsmål, 

han/hun ikke 

umiddelbart kan 

svare på. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Karakteren 10 

gives for den 

fortrinlige 
præs-tation, der 

demonstrerer  

Omfattende 
opfyldelse af 

fagets mål, med 

nogle mindre 

væsent-lige 

mangler.  

En præsentation til 10 er kendetegnet 

ved: 

Eleven kan - med få og uvæsentlige 

mangler - anvende malerfagets begreber og 

modeller til at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer at: 

 

 Eleven forklarer modulets anvendte 

grundlæggende faglige begreber og 

modeller. 

 Eleven relaterer med nogen 

sikkerhed den faglige teori til den 

erhvervsfaglige praksis- og 

omvendt. 

 Eleven kan lave beregninger af 

faglig relevans 

 Eleven kan arbejde med faget på en 

sikkerheds - og arbejdsmiljø -

mæssigt korrekt måde og kan 

forklare den anvendte 

arbejdsmetode. 

 Eleven bearbejder resultaterne og 

sætter dem i sammenhæng med 

teorien. 

 Eleven skelner mellem væsentligt 

og uvæsentligt. 

 

Eksempler på 

mangler ved en 

præstation til 10 kan 

være:  

 

 Et glemt 

fagudtryk, hvor 

eleven senere kan 

forklare det med 

hjælp 

 Eleven bruger 

fagsproget, og 

udtrykker sig 

sammenhængende. 

 Eleven overfører 

med nogen 

sikkerhed viden 

mellem teori og 

praksis, og har 

forståelse for 

sammenhængen. 

 Dokumentationen 

er udarbejdet på et 

højt sprogligt 

niveau.  

7 Karakteren 7 

gives for den 

gode 

præstation, der 

demonstrerer 

opfyldelse af 

fagets mål, med 

en del mangler. 

En præsentation til 7 er kendetegnet 

ved: 

Eleven kan - med en del mangler – 

anvende malerfagets begreber og modeller 

til at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebær at: 

 

 Eleven forklarer, anvendte, enkle, 

grundlæggende faglige begreber og 

modeller. 

 Eleven relaterer med lidt 

usikkerhed den faglige teori til den 

erhvervsfaglige praksis – og 

omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 

sammenhængende, men bruger 

fagsproget lidt usikkert. 

Eksempler på 

mangler ved en 

præstation til 7 kan 

være:  

 

 Få fagudtryk, der 

ikke kan forklares 

eller er 

misforstået. 

 Eleven mangler 

viden om 

enkeltstående 

elementer, men 

kan forklare den 

overordnede 

sammenhæng. 

 Eleven overfører 

usikkert viden 



 Eleven kan lave enkle beregninger 

af faglig relevans. 

 Eleven kan arbejde med faget på en 

sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt 

korrekt måde og kan med hjælp 

forklare anvendte arbejdsmetode. 

 Eleven kan udarbejde relevant 

dokumentation. 

 

 

 

mellem teori og 

praksis, men har 

forståelse for 

sammenhængen 

 Upræcist 

hverdagssprog 

erstatter 

fagudtryk. 

 

 

4 Karakteren 4 

gives for den 

jævne 

præstation, der 

demonstrerer 

en mindre grad 

af opfyldelse af 

fagets, mål, 

med adskillige 

væsentlige 

mangler 

En præsentation til 4 er kendetegnet 

ved: 

Eleven kan – med mindre væsentlige 

mangler – anvende malerfagets begreber 

modeller til at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer at: 

 

 Eleven forklarer, med nogen 

usikkerhed anvendte, enkle, 

grundlæggende faglige begreber og 

modeller. 

 Eleven relaterer med usikkerhed 

den faglige teori til den 

erhvervsfaglige praksis - og 

omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 

sammenhængende, men bruger 

fagsproget usikkert 

 Eleven kan lave simple beregninger 

med en faglig relevans. 

 Eleven kan arbejde med faget på en 

sikkerheds- og arbejdsmiljø 

mæssigt korrekt måde, og kan med 

en del hjælp forklare den anvendte 

arbejdsmetode. 

 Eleven kan udarbejde relevant 

dokumentation, men med en del 

eller mindre mangler. 

 

Eksempler på 

mangler ved en 

præstation til 4 kan 

være:  

 En mindre del 

fagudtryk og 

begreber der ikke 

kan forklares eller 

er misforstået 

 Eleven mangler 

viden om flere 

elementer, men 

kan forklare den 

overordnede 

sammenhæng. 

 Eleven kan delvis 

overføre viden 

mellem teori og 

praksis, men har 

forståelse for 

sammenhæng. 

 Upræcist og 

mangelfuldt 

hverdagssprog 

erstatter 

fagudtryk. 

 



02 Karakteren 02 

gives for den 

tilstrækkelige 

præstation, der 

demonstrerer 

den minimalt 

acceptable grad 

af opfyldelse af 

fagets mål. 

En præsentation til 02 er kendetegnet 

ved: 

Eleven kan – med væsentlige mangler – 

anvende malerfagets faglige begreber 

modeller til at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer at: 

 Eleven har svært ved at anvende 

faglige begreber og modeller 

korrekt. 

 Eleven kan med hjælp relatere den 

faglige teori til den erhvervsfaglige 

praksis- og omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 

usammenhængende og bruger 

fagsprog usikkert. 

 Eleven kan udføre beregninger, 

men der optræde fejl. 

 Eleven kan arbejde med faget, men 

mangler forståelse for metoden. 

 Arbejdet er præget af mangel på 

overblik og systematik. 

 Eleven kan udarbejde 

dokumentation, men den er 

mangelfuld og indeholder en del 

irrelevant materiale. 

 

Eksempler på 

mangler ved en 

præstation til 02 kan 

være: 

 Et delfagudtryk og 

begreber, der ikke 

kan forklares eller 

er misforståede 

 Eleven har 

sporadisk viden 

om emnet og kan 

kun delvist 

forklare den 

overordnede 

sammenhæng. 

 Eleven kan ikke 

overføre viden 

mellem teori og 

praksis, men har 

forståelse for 

sammenhængen. 

 Hverdagssprog 

erstatter fagudtryk. 

 

00 Karakteren 00 

gives for den 

utilstrækkelige 

præstation, der 

ikke 
demonstrerer 

en acceptabel 

grad af 

opfyldelse af 

fagets mål 

En præsentation til 00 er kendetegnet 

ved: 

Eleven kan – med betydelige mangler – 

anvende malerfagets begreber modeller til 

at forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer at: 

 Eleven har meget svært ved at 

anvende faglige begreber og 

modeller korrekt. 

 Eleven kan med meget hjælp 

relatere den faglige teori til den 

erhvervsfaglige praksis- og 

omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 

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 

dokumentation, som er anvendelig.  

Eksempler på 

mangler ved en 

præstation til 00 kan 

være: 

 Mange fagudtryk 

og begreber, der 

ikke kan forklares 

eller er 

misforståede. 

 Eleven har 

mangelfuld viden 

om emnet og kan 

ikke forklare den 

overordnede 

sammenhæng. 

 Eleven kan ikke 

overføre viden 

mellem teori og 

praksis, og har 

manglende 

forståelse for 

sammenhængen. 

 Hverdagssprog 

har svært ved at 

erstatte fagudtryk. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3 Karakteren-3 

gives for den 

helt 

uacceptable 

præstation. 

En præsentation til -3 er kendetegnet 

ved: 

 Eleven kan ikke anvende 

malerfagets 

  Faglige begreber og modeller 

korrekt. 

 Der er ikke udarbejdet en brugbar 

dokumentation. 

 

 

 

 



BEDØMMELSESKRITERIER: 
 

Hovedforløbet – Bygningsmaler: 
 
Karakter  
 

Beskrivelse, 
jævnfør 
bekendtgørelse 
nr. 
262 / 2007 

Vejledende beskrivelse: 
 
 
 

Eksempler: 
 

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

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

 Eksaminanden 
planlægger 
hovedpunkterne i 
opgaven. 

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

 Eksaminanden udfører 
de forskellige elementer i 
arbejdsprocessen i logisk 
rækkefølge. 

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

 Eksaminanden anvender 
værktøj og andre 
hjælpemidler i 

Eksempler på 
uvæsentlige mangler 
ved en præstation til 12 
være: 

 Et glemt fagudtryk, 
hvor eleven senere 
kan forklare det. 

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

 Huller i viden, som 
eleven i dialog 
efterfølgende 
dækker. 

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

 
 



overensstemmelse med 
krav til personlig 
sikkerhed. 

 Eksaminanden anvender 
værkstedslitteratur og 
anden 
informationssøgning. 

 Eksaminanden forklarer 
fagets anvendte 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

 Eksaminanden relaterer 
den anvendte faglige 
teori til den 
erhvervsfaglige praksis – 
og omvendt. 

 Eksaminanden anvender 
klart og sikkert fagsprog. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

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

 Eleven forklarer 
modulets anvendte 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

 Eleven relaterer med 
nogen sikkerhed den 
faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis- 
og omvendt. 

 Eleven kan lave 
beregninger af faglig 
relevans 

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

 Eleven bearbejder 
resultaterne og sætter 
dem i sammenhæng 
med teorien. 

 Eleven skelner mellem 
væsentligt og 
uvæsentligt. 

 

Eksempler på mangler 
ved en præstation til 10 
kan være:  
 

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

 Eleven bruger 
fagsproget, og 
udtrykker sig 
sammenhængende. 

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

 Dokumentationen 
er udarbejdet på et 
højt sprogligt 
niveau.  

7 Karakteren 7 
gives for den 
gode 
præstation, der 
demonstrerer 
opfyldelse af 

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

Eksempler på mangler 
ved en præstation til 7 
kan være:  
 



fagets mål, 
med en del 
mangler. 

problemstillinger. Dette 
indebær at: 
 

 Eleven forklarer, 
anvendte, enkle, 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

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

 Eleven udtrykker sig 
sammenhængende, men 
bruger fagsproget lidt 
usikkert. 

 Eleven kan lave enkle 
beregninger af faglig 
relevans. 

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

 Eleven kan udarbejde 
relevant dokumentation. 

 
 
 

 Få fagudtryk, der 
ikke kan forklares 
eller er misforstået. 

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

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

 Upræcist 
hverdagssprog 
erstatter fagudtryk. 

 
 



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

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

 Eleven forklarer, med 
nogen usikkerhed 
anvendte, enkle, 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

 Eleven relaterer med 
usikkerhed den faglige 
teori til den 
erhvervsfaglige praksis - 
og omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 
sammenhængende, men 
bruger fagsproget 
usikkert 

 Eleven kan lave simple 
beregninger med en 
faglig relevans. 

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

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

 

Eksempler på mangler 
ved en præstation til 4 
kan være:  

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

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

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

 Upræcist og 
mangelfuldt 
hverdagssprog 
erstatter fagudtryk. 

 



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

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

 Eleven har svært ved at 
anvende faglige 
begreber og modeller 
korrekt. 

 Eleven kan med hjælp 
relatere den faglige teori 
til den erhvervsfaglige 
praksis- og omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 
usammenhængende og 
bruger fagsprog usikkert. 

 Eleven kan udføre 
beregninger, men der 
optræde fejl. 

 Eleven kan arbejde med 
faget, men mangler 
forståelse for metoden. 

 Arbejdet er præget af 
mangel på overblik og 
systematik. 

 Eleven kan udarbejde 
dokumentation, men 
den er mangelfuld og 
indeholder en del 
irrelevant materiale. 

 

Eksempler på mangler 
ved en præstation til 02 
kan være: 

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

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

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

 Hverdagssprog 
erstatter fagudtryk. 

 



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

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

 Eleven har meget svært 
ved at anvende faglige 
begreber og modeller 
korrekt. 

 Eleven kan med meget 
hjælp relatere den 
faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis- 
og omvendt. 

 Eleven udtrykker sig 
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 
dokumentation, som er 
anvendelig.  

Eksempler på mangler 
ved en præstation til 00 
kan være: 

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

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

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

 Hverdagssprog har 
svært ved at 
erstatte fagudtryk. 

 

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

En præsentation til -3 er 
kendetegnet ved: 

 Eleven kan ikke anvende 
malerfagets 

  Faglige begreber og 
modeller korrekt. 

 
 
 
 



 
 

 Der er ikke udarbejdet 
en brugbar 
dokumentation. 



 


