
 

Svendeprøve EUD-elektriker I og II og EUX-elektriker 
UDDANNELSE: Elektriker  
VARIGHED: 3 uger 
LÆRERE: Gert Bøie Hansen (primær), Morten Bauer mfl. 

 

Læringsmål 
Det er læringsmålende for de enkelte moduler der tages udgangspunkt i. Læringsmålene for modulerne findes 
på EVU’s hjemmeside i dokumentet ”Den store blå” https://evu.dk/den-store-blaa/ 

 

Indhold og form 
Du vejledes i udformning af de dokumenter der er obligatoriske for at gennemføre svendeprøven. Derudover 
gennemgås tidsplan samt vejledning i formkravende til gruppearbejde, opgave omfang m.m. De første 4-5 dage 
indeholder en del informationer omkring opgaveskrivning, stand-udformning, fremlæggelse andre emner som 
danner ramme om selve svendeprøven. Herefter vil svendeprøve-modulet blive afviklet med en høj grad af 
autonomi. 
 
Svendeprøveforløbet afvikles over 15 arbejdsdage. Der udarbejdes en beskrivelse (Bilag 6A) af 
svendeprøveprojektet. Bilaget der sendes til skuemester, skal være færdigt og afleveret 2. dag kl. 15.00. Der 
afholdes samtaler med hvert hold 4. dag, hvor tidsplan og materialeindkøbslister bliver gennemgået. 11. dag 
afleveres det endelige projektmateriale, herefter fokuseres på fremlæggelse til og med 13. dag, 14. dag 
fremlægges for skuemester. 15. dag kl. 10 vil der være fremvisning af stande for pårørende og mestre, med 
efterfølgende tapas og overrækkelse af beviser i skolens kantine. 
 
Du danner dig overblik over de 5 første dage på vores onlineplatform Moodle, som vil blive tilgængelig 
umiddelbart ført opstart af svendeprøve. 1. dag introduceres bilag 6A som skal udarbejdes og afleveres på 2. 
dagen. Herudover gennemgås svendeprøvevejledningen. Samt vejledning i hvordan bilag 6A kvalitetssikres inden 
aflevering. 3. dag påbegyndes projektarbejdet med fokus på materialeliste og detaljeret tidsplan. 4. dag 
introduceres forberedelse til fremlæggelse for skuemester. Samt orientering om rammerne for afholdelse af 
skuening. 5. dag kan evt. aftalt ændringer til bilag 6A fremsendes før disse uploades til skuemester. I løbet af de 
5 første dage vil en repræsentant fra el fagets parter orientere omkring praktiske detaljer, i forbindelse med 
overgangen fra lærling til udlært. Efter de 5 første dage vil arbejdsform og fremmøde blive aftalt individuelt 
mellem dig og vejlederen. 

 

Evaluering og bedømmelse 
Du bedømmes i overensstemmelse med svendeprøvevejledningen, som er tilgængelig på EVU’s hjemmeside 
https://evu.dk/den-store-blaa/ . Der afholdes skuening 14. dag såfremt der er flere end 12 elever afvikles 
skueningen over 2 dage. Der afsættes 35 minutter pr. elev, hvoraf de 20 minutter er afsat til din fremlæggelse. 
Den øvrige tid anvendes til læsning af det afleverede materiale samt evaluering af fremlæggelsen. Skuemestre 
og vejleder evaluerer som beskrevet i svendeprøvevejledningen efter 7-trins skala. Før skuemesterbedømmelse 
gives feedback på håndværksmæssig udformning. 

 

Påkrævet læsemateriale 
Du skal påregne at anvende litteratur som er blevet udleveret på tidligere moduler / hovedforløb.  
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