Fagplan Svendprøve

UDDANNELSE: Elektriker
LÆRER: El-faglærer
Varighed: 3 uger (80 timer +prøve 20 min. pr elev)
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FAGETS LÆRINGSMÅL:

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE:
Du skal brug 3 bøger:
1:automatisk anlæg
2:EL-teori
3: installationer
-DS/HD 60664-serien Bind 1+2(hentes på nettet)
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DIDAKTISKE METODER:

Al undervisning foregår henholdsvis niveauet "rutine" og "avanceret", der er beskrevet i
hovedbekendtgørelsens § 34, som omhandler præstationsstandarder.
Rutineret niveau:
Du kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en
rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette
niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere
komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf.
Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
Avanceret niveau:
Du kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller
løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under
hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage
selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og
sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. (Gælder
kun for Kvalitetssikring og el-sikkerhed)

Didaktiske principper
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.
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FAGETS INDHOLD:

Uge/forløb

Emne

Uge 1
Uge 2
Uge 3

Projekt beskrivelse sendes til skuemester fredag + praktisk projekt
Projektarbejde + praktisk projekt
Projekt arbejde Torsdag skuemester fredag afslutning

EVALUERING:
Der vil gives formativ evaluering under arbejdsprocessen. feedback/up og forward.

BEDØMMELSESKRITERIER:
Version 1.03 – Juni 2018

Karakteren 12 Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af
fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler kompleksiteten Lærlingen har sammensat en
optimal teknisk løsning og udnyttet udstyr og komponenter på den bedst mulige måde.
Lærlingen udviser stor faglig forståelse, selvstændighed og ansvar.
Opsætning og montering grænser mod det perfekte mht. finish og præcision. Udviser kvalitetssans og
kreativitet.
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering af den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer.
Løsningen omfatter/er suppleret med et eller flere elementer der udfordre vanetænkningen
/traditionelle løsninger i branchen.
Lærlingen kan redegøre for den merværdi løsningen vil skabe for både kunden og virksomheden.
Eksempler på vægtning af fejl og mangler
• Enkelte uvæsentlige opmærkninger mangler • Beskriver få irrelevante bestemmelser i projektet •
Enkelte let beskidte materialer (som var nye ved udleveringen) • Få unødvendige/ekstra linjer i
udarbejdet programmering • Mangler få punkter i brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner, som
ikke har sikkerhedsmæssig relevans. • Anvender ofte brugt slang i stedet for fagterminologi • Løsningen
indeholder få uvæsentlige regne- og aflæsnings fejl, der ikke har særlig indflydelse på sikkerheden,
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funktion eller pris. • Overblik over opgaven og hvad der kan fremme og hæmmer fremdriften i en
arbejdsopgave, har få mangler.

Version 1.03 – Juni 2018
Karakteren 10 Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle mindre væsentlige mangler kompleksiteten Eleven har sammensat en god teknisk
løsning og udnyttet udstyr og komponenter på en god måde.
Misforstår mindre dele af opgaven, men ellers rigtig løsningsmodel
Acceptable tolerancer, udmærket
Udviser initiativ til selvstændigt, at formulere og løse opgaver
Montageteknik og forståelse for håndværksmæssig korrekthed
Mangler at belyse/udføre et enkelt problemfelt i det færdige produkt
Løsningen omfatter/er suppleret med et eller flere elementer der udfordre vanetænkningen
/traditionelle løsninger i branchen.
Eleven kan redegøre for den værdi løsningen vil skabe for både kunden og virksomheden.
Enkelte små fejl i anvendelse af div. Materialer.
Eksempler på vægtning af fejl
• Forringer brugervenligheden • Valgt materiel der støjer, hvor det forventes at kunne være til gene for
ejer/bruger. • Beskriver forkert version af gældende bestemmelser • Overser tiltag som er indenfor
modulvalget • Mangler nogle punkter i brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner. • Laver få fejl i
rækkefølgen af verifikation • Glemmer nogle benævnelser, men kan redegøre for manglerne ved
overhøringen. • Få mindre væsentlige mangler som ikke øger risikoen for el ulykker, og som der kan
redegøres for ved overhøringen • Enkelte mangler i de anvendte bestemmelser som ikke øger risikoen
for el ulykker, og som der kan redegøres for ved overhøringen • Kan ikke redegøre for oprindelsen af
anvendte bestemmelser • Kan ikke tydeligt, ved anvendelsen af fagterminologi, forklare den hvordan
den tekniske løsning er sammensat. • Løsningen indeholder mindre væsentlige regne- og aflæsnings fejl,
der ikke har særlig indflydelse på sikkerheden og funktion eller som øger prisen • Lærlingen har, med
mindre væsentlige mangler, kendskab til muligheder og udfordringer ift. samarbejdet med kollegaer og
andre faggrupper • Lærlingens videns søgning har nogle mindre væsentlige mangler • Lærlingen
mangler kun i meget ringe grad, overblik over opgaven og kendskab til hvad der kan fremme og
hæmmer fremdriften i en arbejdsopgave.

Version 1.03 – Juni 2018
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Karakteren 7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del
mangler kompleksiteten Eleven har sammensat en acceptabel teknisk løsning og udnyttet udstyr og
komponenter på en god måde. Løsningen er suppleret med et eller flere elementer der udfordre
vanetænkningen /traditionelle løsninger i branchen.
Evne til selvstændig at sætte sig ind i mindre komplicerede problemstillinger
Manglende struktur (den røde tråd) på arbejdet.
Evner at kommunikere med andre om løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det gode håndværk” Synlige uligheder i den håndværksmæssige udførelse
Eleven kan delvis redegøre for den værdi løsningen vil skabe for både kunden og virksomheden.
Eksempler på vægtning af fejl
• Forringer kvaliteten ved at vælge komponenter der ikke passer sammen. • Fordyrer opgaven pga.
unødvendige funktioner • Valgt forkert farve på driftslys og dioder, som ikke har indflydelse på
sikkerheden. • Mangler påførelse af få uvæsentlige bestemmelser • Misforstår få uvæsentlige
bestemmelser • Kan ikke redegøre for enkelte punkter når der udføres verifikation, men kan foretage
dem korrekt. • Mindre væsentlige fejl i de anvendt bestemmelser • Roder rundt i forklaringen af
hvorledes den tekniske løsning giver værdi • Mangler tydelig kommunikation omkring funktioner
indeholdt i projektet • Løsningen indeholder en del regne- og aflæsnings fejl, der kan have lille
indflydelse på sikkerhed og funktionen eller som øger prisen. • Lærlingen, mangler en del, kendskab til
enten muligheder eller udfordringer ift. samarbejdet med kollegaer. • Lærlingens videns søgning har, en
del mangler. • Lærlingen, har mangler i forståelsen af, hvordan opgaven og hvad der kan fremme og
hæmmer fremdriften i en arbejdsopgave. • Lærlingen har, en del mangler, i projektbeskrivelsen og ved
overhøringen.

Version 1.03 – Juni 2018

Karakteren 4 Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets
mål, med adskillige væsentlige mangler kompleksiteten Eleven har sammensat en funktionsdygtig
teknisk løsning og udnyttet udstyr og komponenter på acceptabel måde. Løsningen er ikke suppleret
med et eller flere elementer der udfordre vanetænkningen/traditionelle løsninger i branchen.
Mangelfulde teoretiske færdigheder på flere områder
Ustrukturerede løsningsforslag, med adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan forbedres på flere punkter
Montagevejledning ej overholdt
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Eleven kan kun redegøre for den værdi løsningen vil skabe for enten kunden eller virksomheden.
Manglende forståelse for kvalitetssans og kreativitet.
Eksempler på vægtning af fejl
• Mangler funktioner i valgte komponenter • Mangler viden om anvendte komponenters anvendelse og
installation • Mangler påførelse af nogle bestemmelser • Misforstår nogle væsentlige bestemmelser •
Rod i tavler • Sjusket opsat • Kan ikke redegøre for punkterne i anvendte verifikationsskemaer •
Mange fejl og mangler i medfølgende brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner • Kan ikke redegøre
for løsninger på kvalitetsproblemer • Kan ikke selvstændigt redegøre for løsninger på risici forbundet
med projektet • Kan ikke selvstændigt redegøre for løsninger på risici forbundet med projektet •
Mangler vidende omkring anvendte fagterminologier • Flere mangler i hvorledes den tekniske løsning
giver værdi • Løsningen indeholder adskillige regne- og aflæsnings fejl, der kan have lille indflydelse på
sikkerhed, indeholder manglende funktionen eller som øger prisen • Lærlingen, har svært ved at
redegøre for enten muligheder eller udfordringer ift. samarbejdet med kollegaer. • Lærlingen, har
væsentlige mangler i sin videns søgning. • Lærlingen, mangler overblik over arbejdsopgave og kendskab
til elementer der kan fremme fremdriften eller elementer der hæmmer fremdriften. • Lærlingen har,
flere væsentlige fejl, i projektbeskrivelsen og ved overhøringen kommunikeret ustruktureret men
forståeligt.

Version 1.03 – Juni 2018

Karakteren 02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad
af opfyldelse af fagets mål kompleksiteten Eleven har sammensat en teknisk løsning der mangelfuldt
udnytter potentialet i udstyr og komponenter.
Kun nødtørftige/ meget simple løsningsforslag og manglende evne til at analysere problemfelter i
forbindelse med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen læring.
Eleven udviser en minimalt acceptabel præstation i forhold gældende normer og fagets krav, i
forbindelse med den praktiske udførelse.
Eleven kan ikke redegøre for den værdi løsningen vil skabe for enten kunden eller virksomheden.
Eksempler på vægtning af fejl
• Kun minimal viden omkring funktion og anvendelse af valgte komponenter. • Anvender komponenter
der får væsentligt reduceret levetiden uden risiko for el ulykker • Mangler påførelse af vigtige
bestemmelser • Misforstår adskillige bestemmelser • Respekt afstande ikke overholdt • Kan ikke
forklare mekanisk beskyttelse af tilledninger, der kan udsættes for mekanisk overlast. • Mangler kvalitets
dokumenter som burde være til stede • Kan ikke selvstændigt redegøre hvorfor der udføres
verifikationsmålinger • Mangle viden på væsentlige områder som kan resultere i el ulykker • Mangle
viden på væsentlige områder som kan resultere i arbejdsulykker • Kan kun anvende få fagudtryk til
beskrivelse af funktioner i projektet • Minimal evne til at kommunikere omkring værdien i løsningen •
Løsningen indeholder mange regne- og aflæsnings fejl, der kan have indflydelse på sikkerheden,
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indeholder manglende funktionen eller som øger prisen • Lærlingen har flere mangler i redegørelsen af
løsningen. • Lærlingen kan ikke redegøre for både muligheder og udfordringer ift. samarbejdet med
kollegaer og andre faggrupper • Lærlingen har ikke søgt/ved ikke hvordan man søger relevant viden •
Lærlingen har ikke overblik over dele af opgaven og kender kun delvist til elementer der kan fremme og
hæmmer fremdriften. • Lærlingen har en mangelfuld projektbeskrivelsen og ved overhøringen
kommunikeret ustruktureret, men forståeligt.

Version 1.03 – Juni 2018

Karakteren 00 Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål kompleksiteten Elevens teknisk løsning kan have sikkerhedsmæssige
udfordringer og eleven har ikke forholdt sig til problemstillingen.
Har betydelige problemer mht. løsning af opgaver, både i almene og fagligsammenhænge.
Eleven har ikke foretaget en korrekt anvendelse af udstyr og komponenter.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar for egen læring.
Udviser meget ringe grad af selvstændighed.
Eleven kan ikke koble værdibegrebet til løsningen.
Eleven demonstrerer ikke på en acceptabel måde, at kunne udføre praktisk arbejde.
Meget store tolerancer iht. til instruktionen.
Eksempler på vægtning af fejl
• Beskriver eller anvender komponenter uden hensyn til leverandøranvisninger • Valgt forkert farve på
advarselslys og dioder • Risiko for el ulykker • Tilsidesættelse af bestemmelser som kan resultere i
ulykker • Tilsidesættelse af bestemmelser som kan resultere i bøder, anmærkninger o.l. • Kun ringe
evne til at kommuniker omkring anvendte bestemmelser • Mangler afdækning • Kan ikke redegøre for
det anvendte IBI system. • Kan ikke identificer kvalitetsdokumenter, dokumenter som skulle være
anvendt i projektet • Kan ikke selvstændigt udføre verifikation • Kan ikke redegøre for risici beskrevet i
eget projekt • Kan ikke redegøre for metoder som kan forhindre el ulykker • Kan ikke redegøre for risici
beskrevet i eget projekt • Redegøre for metoder som kan resultere i arbejdsulykker • Mangler basal
viden omkring kundepleje • Kan ikke anvende de mest almindelige fagterminologier som burde være
indeholdt i projektet • Løsningen indeholder mange regne- og aflæsnings fejl, der har indflydelse på
sikkerheden i en sådan grad at der er risiko for ulykker • Lærlingen kan ikke redegøre for hverken
muligheder eller udfordringer ift. samarbejdet med kollegaer og andre faggrupper • Lærlingen har ikke
søgt/ved ikke hvordan man søger viden • Lærlingen har ikke overblik over den samlede arbejdsopgave
og kender ikke til hvad der kan fremme og hæmme en fremdriften. • Lærlingen har ikke udarbejdet en
acceptabel projektbeskrivelsen og ved overhøringen blev der kommunikeret ustruktureret. • Kan ikke
redegøre for tidsstyringen anvendt i eget projekt
Version 1.03 – Juni 2018
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Karakteren -3 Gives for den helt uacceptable præstation kompleksiteten Elevens løsning er ikke sikker
at anvende.
Eleven har ingen kendskab til de faglige begreber og kan ikke anvende faget til simple problemløsninger
Der er ikke udvist nogen form for håndværksmæssig forståelse i det udførte arbejde. Alle instruktioner
er tilsidesat.
Elevens løsning er stærkt mangelfuld og ikke funktionsdygtig.
Eleven kender ikke til værdibegrebet.
Eksempler på vægtning af fejl
• Mangler basisviden om anvendte materialer • Tilsidesætter sikkerhedsbestemmelser • Ingen evne til
at kommuniker omkring anvendte bestemmelser • Ingen evne til at anvende bestemmelser i praksis •
Ingen indsigt i hvordan materiellet anvendes • Intet kendskab til kvalitets dokumenter der skulle være
anvendt. • Anvender forkerte måleinstrumenter • Tilsidesætter gældende bestemmelser •
Tilsidesætter gældende bestemmelser • Kan ikke redegøre for hvor regler omkring el arbejde har
oprindelse • Ingen indsigt i hvilket behov kunder og brugere kan have • Skal have forklaret
fagterminologi af eksaminator • Løsningen indeholder mange regne- og aflæsnings fejl, der har
indflydelse på sikkerheden i en sådan grad at der er risiko for ulykker, indeholder flere manglende
funktionen eller som øger prisen med mere end 20%. • Lærlingen kan ikke redegøre for løsningen. •
Lærlingen kan ikke forholde sig til mulige samarbejdspartnere. • Lærlingen ved ikke hvordan man søger
viden. • Lærlingen har ikke overblik over nogen dele af arbejdsopgave. • Lærlingen har udarbejdet en
stærk mangelfuld projektbeskrivelse og ved overhøringen blev der kommunikeret stærkt ustruktureret.
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