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2. MURER GRUNDFORLØBETS ANDEN DEL 
Afsnit 2 beskriver forhold vedrørende undervisningen i den enkelte uddannelse. Her beskriver skolen 
uddannelsens didaktiske praksis i grundforløbet på en specifik uddannelse. 

Det overordnede formål for undervisningen på EUCNVS er, at eleverne gennemfører uddannelser, der 
giver dem fodfæste på arbejdsmarkedet og at undervisningen giver dem mulighed for at blive så dygtige, 
som de kan. 

2.1 Praktiske oplysninger 
Uddannelse:  

Grundforløbets anden del til EUX mureruddannelsen. 

Adresse: 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej, Holbæk. 

Medarbejdere 
Murerafdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Michael Elbo. 

Sekretær og faglærere 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 

LUP for mureruddannelsen er udarbejdet af faglærergruppen, som underviser på både grundforløbet og 
hovedforløbet. Faglærergruppen i murerafdelingen består af 1 uddannelses leder og 3 faglærere. 

Arbejdet med LUP’en gennemføres i løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg. 

Denne udgave af LUP'en beskriver uddannelsens formål og kravene til skoleundervisningen, som det 
fremgår af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til murer.  

 
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.  
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Det gør vi således: 
• Vi niveaudeler.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb indebærer, at 

læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede forudsætninger.  
• 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 vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
EUCNVS følger hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1 i udarbejdelsen af elevens personlige 
uddannelsesplan og uddannelsesbog. 

 
Arbejdet med at kompetencevurdere den enkelte elev igangsættes ved uddannelsens start og tager afsæt 
i arbejds- skemaer, som giver en overordnet systematik. 
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Uddannelsesplan 
Uddannelsesplanen udarbejdes i Elevplan, og eleven bliver undervejs i et forløb løbende bedt om at revidere 
og opdatere uddannelsesplanen. 

 
Uddannelsesbog 
Alle elever skal desuden have en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen indeholder uddannelsesplanen, og 
den skal sammen med skolevejledninger og bevis på eventuel opnået merit beskrive de kvalifikationer og 
kompetencer, som en elev opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 

Uddannelsesbogen evalueres og revideres kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, sådan at 
den til enhver tid dokumenterer elevens uddannelsesforløb. 

 
Vurderingskriterier 
I vurderingen af elevernes kompetencer og forudsætninger vurderes både: 

• Elevens personlige kompetencer, dvs. elevens niveau i fx forhold til at samarbejde, tage initiativ, 
evaluere sig selv, være innovativ, fleksibel og udvise selvstændighed 

• Elevens faglige kvalifikation og kompetencer, dvs. elevens evne til at organisere arbejdet 
selvstændigt og i samarbejde med andre, kontrollere og fejlrette eget arbejde, tilrettelægge 
effektive arbejdsgange og anvende informationsteknologi. 

• Elevens specifikke faglige kompetencer, dvs. at eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende 
uddannelsesbekendtgørelse. 

 
Vejledning om uddannelsesmuligheder og krav 
Eleverne vejledes grundigt i den valgte uddannelses krav og muligheder, så de på et oplyst grundlag kan 
vælge eventuelle niveauer (valgfag, talentspor, fag på højere niveau og EUX-forløb). 

 
Denne vejledning varetages af lærerne på uddannelsen med støtte fra skolens uddannelsesvejledning. 

 
Kompetencevurdering for voksne 
Skolen har udarbejdet en procedure for kompetencevurdering for voksne, så det afklares, om de hører i 
EUV1-, EUV2- eller EUV3-kategorien. Med afsæt i et skema registreres elevens forud opnåede kompetencer 
og den afkortning af uddannelsestiden, som disse kan give anledning til. 
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Et eksempel på et sådant skema ses her: 
 

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 
Uddannelse: 

 

Navn: CPR-nr.: 

 

Ønske om specialpædagogisk støtte Ja Nej 
Hvis ja – hvilken støtte ’it-rygsæk/støttetimer’:   

 

Generel information Ja Nej 
Har udfyldt skemaet ”realkompetencevurdering, ansøgning” med oplysninger forud for realkompetencevurderin- 
gen i det pågældende uddannelsesområde, hvor du påtænker uddannelse. 

  

Er afklaret jf. standardmeritten og der er gennemført en realkompetencevurdering   
 
 

EUV EUV1 EUV2 EUV3 

Standardmeritten har vist, at uddannelsen skal gennemføres som    

 
Varigheden af skoledelen v/ EUV1 Dage  Uger 

Realkompetencevurderingen har givet en yderlig afkortning på  og hovedforløbet vil vare (jf. bilag)  

 
 
 
OBS! ved afkortning af mere end 4 uger af skoledelen underrettes det faglige udvalg, som ligeledes træffer afgørelse om afkortning af 
praktiktiden til mindre end 2 år. (Skal være aftalt med lærested, hvis eleven har en uddannelsesaftale). 
 

  

Varigheden af skoledelen v/EUV2 og EUV3 Dage  Uger 

Realkompetencevurderingen har givet en yderlig afkortning på  Grundforløb 2 vil vare jf. bilag  

Realkompetencevurderingen har givet en yderlig afkortning på  Hovedforløbet vil vare jf. bilag  

Varighed af praktiktiden v/ EUV2 Mdr.  Mdr. 

Realkompetencevurderingen har givet en yderlig afkortning på  Praktiktiden vil vare jf. bilag  

Skoleophold på hovedforløbet Forslag til perioder Uger 
Hovedforløb 1 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 2 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 3 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 4 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 5 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 6 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 7 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 8 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  
Hovedforløb 9 Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato.  

Realkompetencevurdering gennemført: Periode: Klik her for at angive en dato. Klik her for at angive en dato. 

Realkompetencevurdering foretaget af: 
Dato: Fagansvarlig: 
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2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del 
Undervisningen på GF2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en række obligatoriske 
grundfag, som er målrettet den konkret uddannelse. 

 
Undervisningen er organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter eller 
forløb, hvor eleverne lærer og træner anvendelsen af metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, 
faglig murer kontekst. 

 
Formålet med GF2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede til at fortsætte på et 
hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 
Certifikatkurserne er: 

2.4.1 Rulle- og bukkestilladser – varighed 0,2 uger – fag nr. 04230 
2.4.2 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen – varighed 0,2 uger – fag nr. 45651 
2.4.3 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj – varighed 0,2 uger – fag nr. 45141 
2.4.4 Førstehjælp, mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner – 

varighed 0,4 uger – fag nr. 20029 
2.4.5 Elementær brandbekæmpelse – varighed 0,1 uger – fag nr. 10805. 

 

EUX grundfagene på GF2 er: 
2.4.6 4 uger Matematik C     
2.4.7 2 uger Teknologi C    
2.4.8 2 uger Fysik C  

 
 

Erhvervsfag 3 på niveau 2, jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne: 
2.4.9 Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 
2.4.10 Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og -metoder kan anvendes 
2.4.11 Anvende planlægningsværktøjer og metoder 
2.4.12 Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser 

2.4.13 Samarbejde med andre om løsning af opgaver 
2.4.14 Fungere i forskellige samarbejdssituationer 
2.4.15 Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 
2.4.16 Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper. 
2.4.17 Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 

 
Uddannelsens struktur 
Det faglige udvalg anbefaler, at den efterfølgende planlægning af skole og praktikperioderne bliver, som 
det fremgår af skemaet. De omtrentlige antal uger, der er angivet mellem skoleperioderne, er det 
minimum og maksimum, der planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til den præcise 
uddannelseslængde. 

 
Eksempel på model for en uddannelses struktur: 20 ugers GF 2. 
Eller praktik i henhold til bestemmelser om ny mesterlære. I det nedenstående skema er der kun taget 
højde for hovedforløb og praktikforløb. 

 
Hovedforløb – skole og praktik, antal uger 
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Praktik 
19-50 

Skole 
5 

Praktik 
22-30 

Skole 
5 

Praktik 
12-32 

Skole 
10 

Praktik 
12-32 

Skole 
10 

Praktik 
19-25 

Skole 
5 

 
 

2. Indholdet i de fag og læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. 

3. Hvilke mål, eller delmål, fra de forskellige fagtyper der indgår i læringsaktiviteten. 

Begge punkter er skitseret i nedenstående tabel 



11  

Faglige mål 
 

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for mureruddannelsen: 
1) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde 
2) Energirigtigt byggeri 
3) Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser 
4) Planlægning og kvalitetssikring 
5) Konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget 
6) Ergonomi 
7) Genkende matematikken i praktiske situationer 
8) Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform 
9) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teo- 
retiske opgaver. 

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

1) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde samt energirigtigt byggeri 
2) Puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde 
3) Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdet 
4) Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af materialer, som indgår i egne arbejdsopga- 
ver inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner 
5) Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af it 
6) Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidler 
7) Udførelse af energibesparende konstruktioner 
8) Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund 
9) Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform 
10) Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og 
evaluering 
11) Anvendelse af enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet. 

Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard. 

Eleven har kompetence til at kunne: 
1) læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser 
2) udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelse af plan, opstalt, snit og 
isometri til brug for egne opgaver 
3) deltage i udførelse af almindeligt forekommende puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde 
4) gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikring 
5) udvælge, mængdeberegne, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for 
flise-, gulv- og murværkskonstruktioner 
6) anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler 
7) på grundlæggende niveau gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibe- 
sparende konstruktioner 
8) beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante 
krav eller standarder i udviklingen af produktet 
9) selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget. 



12  

Mureruddannelsen udbydes som EUX og tilrettelægges i tæt samspil med EUX-forløbene på de andre 
tekniske erhvervsuddannelser og EUCNVS overordnede EUX-koordinator. 

 
Mureruddannelsen udbyder EUX-forløb på 4 år og 1 måneds varighed (212 uger) inklusive grundforløb 1 og 2. 

 
2.5 Ny mesterlære 

Der er på EUCNVS udarbejdet en komplet proces for indgåelse af uddannelsesaftaler for en elev i ny 

mesterlære (NYM). Skema til indgåelse af uddannelsesaftaler for en elev i ny mesterlære kan ses i slutningen 

af dette dokument. 

Hvad angår den afsluttende kompetencevurdering på ny mesterlære, foregår det ved, at eleven deltager i et 
ordinært grundforløbsprojekt, således at vurderingen af, om eleverne besidder de nødvendige kompetencer 
for at kunne starte på hovedforløb er ens for alle elever uanset adgangsvej. 

 

2.6 Bedømmelsesplan 
I dette afsnit beskrives de på EUCNVS gældende overordnede principper for bedømmelse. Da skolen 
bruger Elevplan, fremgår den detaljerede beskrivelse af hvilke aktiviteter, der bedømmes hvornår af afsnit 
3. 

Bedømmelsesgrundlaget 
De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunkt for enhver bedømmelse. 

Formålet 
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab til de 
krav, der stilles for at kunne gennemføre uddannelsen, så eleven kan optimere sit læringsudbytte. 
Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel bedømmelse af elevens opnåede faglige og 
almene kompetencer i overensstemmelse med den pågældende uddannelses mål. 

Typer af bedømmelser 
Der skelnes mellem to typer af bedømmelser: 

• Løbende bedømmelser 
• Afsluttende bedømmelser. 

De løbende bedømmelser gives af uddannelsens lærere/lærerteams, som arbejder systematisk med 
feedback i for- hold til både opgaver og produkter, læringsproces og elevens selvregulering af egne 
læreprocesser. 

Den løbende bedømmelse sker i praksis både fra dag til dag, men også mere formaliseret i elevsamtaler, 
som finder sted med jævne mellemrum i grundforløbets anden del. 

 
 

Grundforløbsprøven 
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven varer mellem 30 minutter og 7 
timer. Prøven skal skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for 
den pågældende uddannelse i form af overgangskrav: viden, færdigheder og kompetence. 

Den nye grundforløbsprøve giver skolerne bedre muligheder for at inddrage både praktiske og teoretiske 
elementer i opgaverne ved prøven. 

Opgaven kan omfatte en praktisk og en teoretisk del eller en af disse dele og stilles af skolen i samarbejde 
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med andre relevante skoler og vedkommende faglige udvalg. 

De nærmere rammer for prøven fastsættes i beskrivelsen af det uddannelsesspecifikke fag i den lokale 
undervisnings- plan, dvs. at det lokale uddannelsesudvalg medvirker. 

Skolen kan tilrettelægge grundforløbsprøven som gruppeprøve. Varigheden af en gruppeprøve er mindst 30 
minutter pr. deltager i gruppen. 
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Her foretages bedømmelsen på baggrund af det for uddannelsen gældende eksaminationsgrundlag og 
bedømmelses- grundlaget, som fastlagt i uddannelsens bekendtgørelse. 

Bedømmelseskriterier 
I den løbende evaluering bedømmes elevens: 

• Faglige kompetencer 
• Personlige kompetencer. 

De faglige kompetencer bedømmes i forbindelse med standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen. Der gives 
en standpunktskarakter efter hvert læringselement (dette uddybes konkret i afsnit 3). I nogle fag, fx 
førstehjælp, bedømmes dog med ’bestået’ eller’ ikke bestået’. 

Bedømmelsen af de personlige kompetencer sker dels som selvevaluering, dels af læreren eller lærerteamet. 
Der er tale om en bedømmelse med afsæt i en faglig vinkel, dvs. man vurderer hvordan eleven optræder i 
professionsmæssig sammenhæng, ved betjening af kunder, samarbejde med kollegaer, sikkerhedsforståelse 
og ansvarlighed over for materiel generelt. 

2.7 Eksamensregler 
Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på EUCNVS kan ses på skolens hjemmeside. 

 
 

2.8 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Uddannelserne på EUCNVS samarbejder med de faglige udvalg om fx afholdelse af prøver og udstedelse af 
beviser.  Men de faglige udvalg er også på andre områder vigtige samarbejdspartnere for skolen, som sætter 
deres input meget højt. EUCNVS samarbejder endvidere med andre skoler i regionen, og har samarbejde fx 
på de uddannelser, hvor der på EUCNVS kun udbydes grundforløb. 

 
På mureruddannelsen samarbejdes der i det lokale uddannelsesudvalg om at: 

- rådgive og formidle samarbejde imellem skole og lokale erhvervsliv 
- medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i fagbilaget og 

bekendtgørelsen og uddannelsesordningen 

 
Prøven er en projektprøve, som omfatter en teoretisk og en praktisk del, hvis udførelse og besvarelse danner grund- 
lag for bedømmelsen. Der medvirker en censor fra det lokale uddannelsesudvalg til bedømmelsen af den mundtlige 
prøve og den praktiske/teoretiske opgaveløsning. 

 
Før den første prøvedag vælger eleven en afsluttende projektbeskrivelse ud fra de tre fagområder. 

 
Dag 1: Eleven har 8 lektioner til at forberede sin mundtlige og praktiske prøve. 
Dag 2: Eleven har 8 lektioner til at udførelsen af den praktiske prøve. 
Dag 3: Eksaminationen af den enkelte elevs projekt varer 30 minutter inklusive votering. 
Dag 4: Oprydning. 
Dag 5: Overrækkelse af grundforløbsbevis og afsluttende evaluering af grundforløbet. 
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- i samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen 
- i samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag 
- rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder 
- Medvirke til at opklare og forlige en overensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed 
- blive inddraget i skolen tilrettelæggelse af eventuel skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse 
- arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet. 

 
2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

I dette afsnit beskrives, hvordan skolen håndterer processen omkring en elevs optagelse i skolepraktik, 
herunder vurdering af en elevs egnethed til optagelse i skolepraktik. 

På grundforløbet (GF2) 
• Eleverne bliver indkaldt til et orienteringsmøde. 
• Eleverne bliver her bekendt med EMMA-kriterier, SKP, optagelse, uddannelsesaftaler, ophævelser, 

økonomi. 
• Praktikpladskonsulenterne afholder orienteringsmødet, kontaktlærerne inviteres også, mødet er skemalagt. 
• Eleverne tilmelder sig SKP og kontakter selv deres SKP-instruktør, som afholder EMMA-samtalerne. 

EMMA-samtalen 
• SKP-instruktøren afholder EMMA-samtalen. 
• Eleven kan optages i SKP hvis eleven lever op til EMMA-kriterierne. 
• Eleverne skal desuden dokumentere skriftligt, at de er aktivet søgende. 
• Eleven skal have en aktiv og opdateret profil på www.praktikpladsen.dk . 

 
Optagelse i SKP 

• Eleven får udleveret SKP-håndbog (personale-håndbog) med information, kriterier, krav, regler, etc. 
• SKP-instruktøren vurderer løbende eleven bl.a. på bagrund af EMMA-kriterierne. 
• Der indgås en skoleaftale som uploades til elevplan.dk. 
• I SKP arbejdes der med elevernes progression i forhold til praktikmål. 
• Der arbejdes målrettet, jf. praktikcentrets handlingsplan for at få eleverne mest muligt ud i aftaler 

hos virksomheder. 

Vurdering efter EMMA-kriterierne 
Praktikpladskonsulenterne har en løbende dialog med kontaktlærerne på grund- og hovedforløb, som 
fordrer at grundforløbseleverne gøres bekendt med optagelseskrav og vurdering til SKP. 

• Før samtalen – på orienteringsmødet af praktikpladskonsulenterne. 
• Under samtalen af SKP-instruktørerne, kan eksempelvis være skriftlig dokumentation i form af 

mailkorrespondancer, eller lister med virksomhedernes stempler og underskrifter, som viser at 
eleven har haft en dia- log om praktikpladspotentialet i virksomheden. 

• Samt løbende i SKP af instruktørerne. 
• Hvis eleverne ikke lever op til EMMA kriterierne, har SKP-instruktørerne og / eller vejlederne en 

dialog med eleverne om perspektiverne for at opfylde disse kriterier. 

Udmeldelse af SKP 
• Eleven får mundtlige og skriftlige advarsler hvis regler, krav, kriterier ikke overholdes og der ikke 

er noget perspektiv for eleven i SKP. 
• Elever tilbydes en samtale med skolens erhvervs- og uddannelsesvejledere for at afdække elevens 

muligheder. 



 

2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser 
med    adgangsbegrænsning 

Ingen af EUCNVS uddannelser er belagt med sådanne. 
 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 
Idet skolen anvender Elevplan vil lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr på grundforløb 2 for 
mureruddannelsen fremgå af afsnit 3. 

2.12 Overgangsordninger 
Overgangsordninger fastsat af skolen 
Alle elever gennemføres efter gældende bekendtgørelser for uddannelsesaftalens indgåelse. 
Beslutninger vedr. overgangsordninger træffes i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA Murer Grundforløb 2 

 
 

  
UDDANNELSE: GF2 mureruddannelsen 
 
VARIGHED: 20 uger  
 
LÆRER: Thomas Juhl  
 
FORMÅL:  

Fagets formål 

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at 

løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler 

kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 

eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af 

uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige 

arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt 

anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske 

problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig 

kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne 

anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven 

grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og 

vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af 

praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 
  
MINISERIETS FAGLIGE MÅL: 
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde. 
2) Energirigtigt byggeri. 
3) Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser. 
4) Planlægning og kvalitetssikring. 
5) Konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget. 
6) Ergonomi. 
7) Genkende matematikken i praktiske situationer. 
8) Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform. 



 

9) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske 
opgaver. 
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) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde samt energirigtigt byggeri. 
2) Puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde. 
3) Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdet. 
4) Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver 
inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner. 
5) Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af it. 
6) Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidler. 
7) Udførelse af energibesparende konstruktioner. 
8) Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund. 
9) Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform. 
10) Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og 
evaluering. 
11) Anvendelse af enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser, 
2) udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelse af plan, opstalt, snit og isometri til 
brug for egne opgaver, 
3) deltage i udførelse af almindeligt forekommende puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde, 
4) gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikring, 
5) udvælge, mængdeberegne, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise-, 
gulv- og murværkskonstruktioner, 
6) anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler, 
7) på grundlæggende niveau gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af 
energibesparende konstruktioner, 
8) beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante krav eller 
standarder i udviklingen af produktet, og 
9) selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 
1) Matematik på F-niveau, bestået. 
2) Teknologi på F-niveau, bestået. 
Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads. 
2) Kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 
3) Varmt arbejde i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med gnistproducerende 
værktøj. 
4) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 
pr. 1. september 2014. 
5) Kompetencer svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 
2014. 
6) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter. 
 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
Eleverne skal opnå grundlæggende viden på følgende områder. 
Murer-, flise-, tag-, renoverings-, og restaureringsarbejde 

• Eleverne arbejder praktisk orienteret med emnerne, på deres praktiske projekter 



 

• Eleverne stifter bekendtskab med diverse materialer, i forbindelse med virksomhedsbesøg 

Energirigtigt byggeri 

• Eleverne arbejder praktiskorienteret med emnerne, på deres praktiske projekter 

Fagligt relateret tegninger, diagrammer og beskrivelser 

• Eleverne arbejder med elektronisk tegning, skitser, evalueringer og arbejdsbeskrivelser 

 
 

Planlægning og kvalitetssikring 

• Eleverne udarbejder tidsplaner og arbejder med modtage, proces og                                                                  
slutkontrol på deres projekter 

Konstruktioner, materialer og arbejdstekniker inden for faget 

• Eleverne arbejder med planlægning, udvælgelse og opførelse af diverse konstruktioner i forbindelse 
med deres projekter           

• Eleverne udvælger og benytter, diverse materialer der er relevante for opførelse af deres praktiske 
projekter 

• Eleverne arbejder med, og får grundlæggende viden om de arbejdstekniker der er inden for faget, i 
forbindelse med teoretisk undervisning og ved opførelse af elevernes praktiske projekt 

Ergonomi  

• Eleverne, bliver bekendt med de rigtige arbejdsstillinger, under opførelse af deres praktiske projekt.  De 
arbejder med hensigtsmæssige løftetekniker og den korrekte måde at indrette deres praktiske 
arbejdsplads. 

Genkende matematikken i praktiske situationer 

• Eleverne, arbejder med matematiske relateret opgaver, både i teori og praktik. I det teoretiske, arbejder 
eleverne med, mængdeberegning, målsætning, modulmål, kote, case opgaver og nivellering. I forhold til 
de praktiske projekter, beskæftiger eleverne sig med, matematiske problemstillinger i forhold til, tegning 
af projektet, målsætning, geometriske figurer (forbandt) mængdeberegning, blandingsforhold, 
arealberegning, rumfangsberegning og nivellering 

 
Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform 

• Eleverne anvender matematiske tal og symboler, i forbindelse med udregning og projektering, af deres 
projekter. Disse udregninger vil danne grundlag for at eleverne kan opmåle, målsætte, mængdeberegne 
og udregne blandingsforhold på deres projekter.   

Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle 
teoretiske opgaver 

• Eleverne laver praktisk forsøg, i forbindelse med udregning af massefylde på en mursten 



 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen 
af relevante forskrifter: 
 
Murer-, flise-, tag-, renoverings-og restaureringsarbejde, samt energi rigtigt byggeri: 
Eleverne arbejder med: 

• Opmuring af diverse praktiske opgaver 
• Lægning af, og opsætning af fliser 
• Oplægning af tagsten på egen opgave 
• Udskiftning af mursten, fliser og fuge 
• Kalkning, på overfladebehandlet murværk 

Puds, flise, gulv, fuge og murerarbejde: 
Eleverne arbejder med: 

• Opmuring af diverse praktiske opgaver 
• Lægning af, og opsætning af fliser 
• Støbning af gulv, på den praktiske opgave 
• Diverse fuge arbejde på den praktiske opgave 

Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdet 
Eleverne arbejder med: 

• Indretning af deres arbejdsplads på en hensigtsmæssig måde 
• Instruktion i diverse hjælpemidler 
• Vigtigheden af løbende oprydning, i forbindelse med den praktiske opgave 
• Vurdering af de miljømæssige problemstillinger på diverse projekter 

Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af murermaterialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise, gulv 
og murværkskonstruktioner 
Eleverne arbejder med: 

• Deres egne ideer og forslag til den praktiske opgave i forhold til fugearbejde, flisearbejde, overfladebehandling og diverse detaljer 
• Mængdeberegning af deres praktiske opgaver og teoretiske mængdeberegningsopgaver  
• Tildannelse af mursten, med murerhammer og tildannelse af fliser med fliseskærer 
• Oplægning af ståltegl på den praktiske opgave 

Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af IT  
Eleverne arbejder med: 

• Tegning af deres projekter, elektronisk  
• Beskriver deres planlægning og skriver rapport, elektronisk 
• Søgning af, diverse materialer, elektronisk  

Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidler 
Eleverne arbejder med: 

• Fremstilling af diverse murer relateret værktøj 
• Fremstilling af værktøj til brug, ved forberedelse af fuge arbejde, til opmuring, højdemål og stenmål. 

Udførelse af energibesparende konstruktioner 
Eleverne arbejder med: 

• Opmuring af den praktiske opgave korrekt med de elementer der indgår i en energibesparende konstruktion, 408 mm hulmur, 30 
mm isolering i vindue og dørfalse, korrekt indmuring af isolering i hulmur og energi optimeret sokkel 

 



 

Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund 
Eleverne arbejder med: 

• At blive i stand til at anvende matematiske løsninger eller analyser på en måde, så de bliver i stand til at foretage beregninger i 
forbindelse med deres opgaver og løsning af disse 

Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formel udtryk i deres grundform 
Eleverne arbejder med: 

• At kunne anvende tal, matematiske symboler og matematiske grund formler i forbindelse med deres opgaver og løsning af disse 

Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering 
Eleverne arbejder med: 

• Udvælgelse af farve til at fremstille en indfarvet mørtel, til efterfølgende brug på den praktiske opgave 
•  At redegøre for produktets tilblivelse 
• At udføre forsøg med varieret mængde farvepulver i mørtlen 
• At sammenligne det færdige produkt, med produkter der er indfarvet fra leverandøren 
• At evaluer forløbet og konkludere på resultatet  

Eleverne skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne: 
Læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser 
Eleverne kan: 

• Tegne, elektronisk tegning 
• Læse en beskrivelse af en opgave, dette gælder både en teoretisk og praktisk opgave 
• Udføre opgaver, efter de tegninger der er udleveret 
• Forstå og bruge tegninger med diverse målforhold 

Udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelsen af plan, opstalt, snit og isometri til 
brug for egne opgaver 
Eleverne kan: 

• Tegne, elektronisk tegning 
• Udføre skitser, af diverse opgaver, både teoretiske og praktiske opgaver 

Deltage i udførelse af almindelige forekommende puds, flise, gulv, fuge og murerarbejde 
Eleverne kan: 

• Udføre en praktiskopgave hvor puds, flise, gulv, fuge og murerarbejde indgår i opgaven 
• Udfører opgaven, så den ved evalueringen opfylder de krav der er til opgavens profil 

Gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikring 
Eleverne kan: 

• Planlægge og kvalitetssikre deres praktiske opgave  
• Teoretisk, i forbindelse med diverse opgaver, se betydningen af planlægning og kvalitetssikring 

Udvælge, mængdeberegning, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise, 
gulv og murværkskonstruktioner 
Eleverne kan: 

• Vælge de rigtige materialer, når de opfører deres praktiske opgave 



 

• Mængdeberegne, diverse forbrug af materialer, både på den praktiske og teoretiske opgave 
• Sammensætte materialer på deres opgave, så der bliver en sammenhæng i opgaven, i forhold til de forskellige 

materialer der indgår i opgaven 
• Tildanne mursten og andre materialer der indgår i opgaven 

Anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler 
Eleverne kan: 

• Bruge diverse murerværktøj, som er relevant i forhold til grundforløbet 
• Fremstille en udkradsnings klods, til brug ved forberedelse af fuge arbejde 
• Fremstille, et højdemål, til brug ved højde afsætning af den praktiske opgave 
• Fremstille, et stenmål i forbindelse med længdeafsætning, af den praktiske opgave 
• Fremstille en hjørneklods, til fastgørelse af snoren på den praktiske opgave 
• Fremstille en loddepind, til brug for bedre fugefordeling 

På grundlæggende niveau, gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibesparende 
konstruktioner 
Eleverne kan: 

• Forklare, hvilken betydning det har, at deres praktiske opgave bliver opført energirigtigt 
• Opføre deres praktiske opgave, i forhold til energirigtigt byggeri 
• Kan finde fokuspunkter på den praktiske opgave, som er relevante i forhold til energirigtigt byggeri 

Beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante krav eller 
standarder i ud viklingen af produktet 
Eleverne kan. 

• Udfører skitser i forbindelse med deres praktiske opgave  
• Opfylde, de relevante krav, der er til deres praktiske opgave og vurdere opgaven i forhold til gældende 

standarder  

Selvstændigt, opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdstekniker inde for faget 
Eleverne kan: 

• Udforme, deres praktiske opgave, i forhold til nye konstruktioner, materialer og arbejdstekniker 
• Søge, oplysninger elektronisk om nye konstruktioner, materialer og arbejdstekniker 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
Eleven skal medbringe sikkerhedssko og arbejdstøj. 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 
 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den 

valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, 

hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 



 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal 

støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige 

identitet. 

 

Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. 

Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes 

forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 

læring. 

 

Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 
 
 
 
FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
 
1. Afsluttende projekt 
2. Fællesopgave 
3. Førstehjælp murer 
4. Elementær brand 
5. Halvstensmur opgave nr. 2 
6. halvstensmur, opgave nr.1 
7. Kold asfalt og bitumen 
8. Matematik F niveau murer 
9. Projekt modul 2 
10. Projekt modul 3 
11. Rulle- og bukkestillads murer 
12. Teknologi F niveau murer 
13. Varmt arbejde murer 
 
 
EVALUERING: 
 
Dit arbejde evalueres både i forhold til den teoretiske og den praktiske del ved afslutningen af hvert modul   
Oversigt over bedømmelsesform: 

Fag Bedømmelsesform 
Matematik, niveau F Eksamenskarakter efter 7-trins-skalaen 
Teknologi, niveau F Standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 
Kold asfalt og bitumen Bestået/ikke bestået 
Rulle- og bukkestillads Bestået/ikke bestået 



 

Førstehjælp, mellem niveau Bestået/ikke bestået 
Elementær brandbekæmpelse Bestået/ikke bestået 
Brandforanstaltninger, gnistproducerende værktøj Bestået/ikke bestået 
Overgangskrav, murer Bedømmes ikke 
Valgfag Evalueres mundtligt 

Grundforløbsprøve – det uddannelsesspecifikke fag 
Bestået/ikke bestået 
Standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i det uddannelsesspecifikke 
fag 

 

Grundforløbsprøven 
Grundforløbsprøven består af en mindre projektopgave, der indeholder teoretiske og praktiske opgaver. Prøven har direkte 
sammenhæng med det projekt, du har arbejdet med på de foregående moduler.  

Prøven har til formål, at vise om du kan: 

• Tilrettelægge dit arbejde 
• Holde orden på arbejdsstedet 
• Selvstændigt kan planlægge og udføre arbejdet 
• Udføre skitsetegninger 
• Finde og udvælge egnede materialer ved hjælp af bøger og informationsteknologi 
• Udføre mængde beregning 
• Udføre de valgte discipliner, som du har gennemgået på de foregående moduler 
• Bruge de fornødne værnemidler og udføre arbejdet ergonomisk rigtigt 

 
 
BEDØMMELSESKRITERIER: 
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne 
handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i 
forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som 
stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de 
faglige mål. 
 
Afsluttende standpunktsbedømmelse 
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse 
af fagets mål. 
 
Afsluttende prøve 
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens 
opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 
Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes 
bestået/ ikke bestået. 
Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke 
digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 
Den afsluttende prøve vil have en varighed på 30 minutter til 7 timer 
 
Eksaminationsgrundlag: 
Eleverne bliver bedømt af det faglige udvalg. 
Bedømmelsen tager udgangspunkt i disciplinerne: 

• Murerteknik 
• Pudsede overflader 



 

• Fuge arbejde 
• Målsætning 
• Arbejdsprocesser 
• Elektronisk tegning 
• Mængdeberegning 
• Diverse dokumentation 
• Arbejdsmiljø 

Hvis der er elever der vælger, ikke at udføre et praktisk projekt, men vil udføre et teoretisk projekt, som omhandler et 
færdigt husprojekt, vil der blive fokuseret på disse elementer: 

• Elektronisk, tegninger (detaljeret) 
• Dokumentation (billeder) 
• Måleteknik 
• Arbejdsmiljø 
• Materialevalg 
• Beskrivelse af projektet (forbandt, materialer og stilart) 
• Tidsplan 
• Priser på materialer 
• Priser på opførelse af huset (murerarbejde) 

 
Bedømmelsesgrundlag 
Eleverne skal selv udforme deres projekt. 
Der vil være nogle rammer som projektet skal holde sig indenfor. Der vil være nogle discipliner som skal indgå i 
projektet, hvilke discipliner, er beskrevet i opgaven som eleverne får udleveret. Der vil være nogle fokus punkter, i 
forhold til de elementer der skal indgå i projektet. 
Praktisk: 

• Op muring af opgaven, helhedsindtryk, lod, vatter, diverse mål, korrekt placering af bindere og isolering) 
• Puds arbejde 
• Fuge arbejde 
• Tyndpuds  
• Kalkning 
• Udsmykning af murværk 
• Støbning af gulv 
• Opsætning af fliser 
• Lægning af fliser 

Teoretisk: 

• Arbejdsprocesser 
• Elektronisk tegning 
• Mængdeberegning 
• Diverse dokumentation 
• Arbejdsmiljø 

Eleverne kan vælge 5 praktiske elementer. Som de vil fokusere på og efterfølgende er det de elementer eleverne vil blive 
bedømt på, til eksamen. Eleverne vil også blive bedømt på de teoretiske elementer. 
De elever der har valgt det teoretiske projekt bliver bedømt på følgende elementer: 



 

• Elektronisk tegning (detaljeret) 
• Dokumentation 
• Måleteknik 
• Arbejdsmiljø 
• Materialevalg 
• Beskrivelse af huset (forbandt, materialer og stilart) 
• Tidsplan 
• Priser på materialer 
• Priser på opførelse af projektet (murerarbejde) 

Dette teoretiske projekt stiller store krav til planlægning og overblik. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på alle 
overstående elementer. Der er ikke elementer der vil blive vægtet højere end andre 
 
 
 
 
Bedømmelseskriterierne: 
Tager udgangs punkt i et praktisk projekt og beskrives således. 

• Opgaven er i rimeligt lod og vatter og et helhedsindtryk, som er svarende til det niveau eleven er på 
• Opgaven har de korrekte forbandtløsninger 
• Den pudsede overflade er i lod og har en rimelig jævn overflade 
• Fugen, har den overflade og dybde, som lever op til de krav, der er på den pågældende fuge som eleven har 

valgt 
• Opgaven, har de relevante mål. Dette gælder både højde og længdemål. Målene afviger ikke markant fra de 

faktiske mål 
• Eleven, bliver vurderet på den arbejdsproces, der er under opførelsen af opgaven 
• De elektroniske tegninger opfylder kravene for, korrekt forbandt, optimal placering på papiret, korrekt 

målsætning og tegningshoved og markering af de relevante streger. 
• Mængdeberegningen er korrekt udført, i forhold til elevernes projekter, men der kan være lidt difference på det 

endelige resultat.  
• Der foreligger billeder og anden dokumentation som er relevant for projektet. 

 

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. 

Eksempler på uvæsentlige 
mangler ved en præstation 
til 12. 
 
 

 
 

 
• Lidt usikkerhed i 

grundlæggende viden, 
som eleven i dialog 



 

• 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. 

• 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. 

 

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. 

10 Karakteren 10 gives for:  
den fortrinlige 

En præsentation til 10 er 
kendetegnet ved: 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 10 kan 



 

præsentation, der 
demonstrerer om 
fattende opfyldelse af 
fagets mål, med nogle 
mindre væsentlige 
mangler.  
 

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. 

• 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 

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. 



 

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 indebære 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. 

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

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, 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. 

• Elevens, praktiske opgave, 
opfylder, fagets krav til, 
murer, fuge og 
pudsarbejde, med en del, 
betydelige fejl og 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. 

 



 

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 

En præsentation til 00 er 
kendetegnet ved: 
Eleven kan ikke opføre sin praktiske 
opgave, så den opfylder de 

Eksempler på mangler ved 
en præstation til 00 kan 
være: 



 

acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets mål 

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. 

• 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 
 
 

• Eleven kan ikke anvende 
modulets faglige begreber 
korrekt. 

 
 
 
 
 
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.  



 

• 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. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


