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Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er 

skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 

bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1 Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og 

efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, 

partnerskaber og nye netværk. 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og strategisk 

anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”), i alle uddannelser og på alle niveauer i 

organisationen, og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med eleven og tager afsæt i en 

vurdering af den enkeltes kompetencer 

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre et læringstilbud, der 

differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og uddannelsesønske  

Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring 

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at lærlingene på NEXT 

individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser og udvikler dem i 

dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til undervisningen 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, indretning, 

materialer og læringsfaciliteter. 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- hovedforløb på NEXT har et omfang, der svarer til en 

fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret 

redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  



3 
 

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  

3. Der skal være en opfølgning.  

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter opfyldes for målene i den 

enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. 

Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, 

eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i virksomhederne.  

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge eget arbejde  

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer 

om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de, ud over den almindelige skemalagte teoretiske og 

praktiske undervisning, får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. 

Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven 

normalt ikke kunne bestå et skoleforløb.  

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af opgaver og projekter 

og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning 

Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under 

projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men 

begrebet lærerfri undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum 

for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale 

undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på 

skolen. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT Uddannelse 

København  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Kriterier 

for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige 

uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængig af 

elevens forudsætninger, men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 

stk. 3). 

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages en 

kompetencevurdering. Ved optagelse på alle skolens erhvervsuddannelser indgår følgende overordnede kriterier: 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og 

beskæftigelse i foreningsliv 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605
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2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 

specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har 

primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Alle elever som på starttidspunkt er over 25 år, vil blive indkaldt til kompetencevurdering på skolen. Dette kan foregå 

både via samtale og afprøvning på værksted, hvoraf tiden derfor kan variere fra ½ dags til 9 dages varighed. 

Den personlige uddannelsesplan, som kompetencevurderingen munder ud i, udføres i Elevplan. 
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1.5 Eksamensregler på NEXT Uddannelse København – erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Skolens 

regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede 

uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår 

nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0).   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende bestemmelser:    

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 

eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området. 

1.5.2 Information  

Alle elever informeres skriftligt om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver, den enkelte skal deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne, ved starten af skoleperioden, om hvilke 

grundfag, der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de skal til 

eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor. 

1.5.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. Elever, der 

ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den manglende indstilling. 

Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken, videresendes klagen til ministeriet inden 

10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 

nr. 1009 af 22/09/2014).  

  



6 
 

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde dels en 

selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag, og spørgsmålene skal afspejle faget som helhed (Jf. 

§8 i BEK 1009, 22.9.2014 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er til stede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, der ikke på forhånd er kendt af 

eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. 

Praktiske prøver gennemføres ved, at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave, i et 

afgrænset tidsrum, i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøver: projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt inden for et 

eller flere faglige områder. Skolen har på forhånd udpeget omfanget for den eller de studerende som 

bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende resultater af 

praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale bedømmelsesplaner, 

der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 3 (Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 om prøver og eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter 

oplyser generelt om:  

 Adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- eller opgaveafleveringer  

 Anvendelse af hjælpemidler 

 Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

 Eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 

 Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen, og hvordan vægtes 

de enkelte elementer   

 Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse    

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder, senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt, i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det pågældende 

fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne samt ophænges foran 

eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler end de, til 

den aktuelle prøve, fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt, med mindre andet er anført i fagbeskrivelsen. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes 

forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om 

specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873). Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold 

fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den eksamensansvarlige 

eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere, når han/hun mener sig færdig – 

dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

I det materiale, der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det, og hvad der ønskes 

bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd, og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre andet er 

aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes foresattes tilladelse 

og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke have 

undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges, eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, bortvises 

eleven fra prøven, og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med klageadgang i 

henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427). 

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende prøve. Evt. 

deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev, grundet sygdom, forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der kan forlange 

lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt herefter have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse om 

prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et andet tidspunkt.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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1.5.7 Klager over eksamen  

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på sædvanlig 

måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre:  

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver, fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af skolens 

kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som, inden for en uge, kan fremkomme med sine kommentarer. 

Klager, som vedrører svendeprøver eller lignende, afgøres i samråd med det faglige udvalg for uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver, træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges klageren og evt. 

andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve (omprøve) eller 

Meddelelse om, at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet 

ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

Bilag A: Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og mundtlig 

eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle modtagne 

ark også kladdepapir. 

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal de straks 

afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge på dette.  

Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden 

bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter 

den tilsynsførendes tilladelse, og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader 

lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig inden for de sidste 

15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. Eksaminanden 

kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve lægeerklæring.   

I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt tidspunkt. 

Eleven kan indgive en skriftlig og begrundet klage over eksamen. Klagen skal afleveres til skolen senest to uger efter, at 

karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

c) Bedømmelse 

1.6 Overgangsordninger  
Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der er påbegyndt hovedforløbet efter 1. august 2015.  

Elever, der har gennemført og bestået grundforløbet efter ”Indgangen produktion og udvikling nr. 329 af 11.04.2012” 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240 eller ”Indgangen strøm, styring og it nr. 372 af 

15/04/2013” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145737 kan anmode om, at starte 

hovedforløbet på ny ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til procesoperatør af 22. april 2015” (version 6) 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168882. 

Du skal kunne dokumentere overgangskravene mellem version 5 og 6 eller have tilsvarende kvalifikationer.  

Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen til procesoperatør findes her: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168882; http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/ 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=145737
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168882
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168882
http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/
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2 Undervisningen i hovedforløbet  
Den overordnede struktur på uddannelsen vil almindeligvis komme til at se ud som nedenstående billede. Du vil derfor 

opleve en vekselvirkning mellem skole og praktik, hvor undervisningen og praktikken supplerer hinanden, for at du kan 

videreudvikle dine færdigheder. 

 

 

 

Nedenfor kan du se, hvilke fag din uddannelse er sat sammen af, og på hvilke skoleperioder de ligger. Hvert skoleophold 

er sammensat af elementer bestående at grundfag og obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der tilsammen danner 

en teoretisk ramme for de enkelte hovedforløb. Indholdet af de enkelte hovedforløb beskrives nedenfor. Der ud over 

indeholder forløbet to valgfrie uddannelsesspecifikke fag, som du vælger i samarbejde med din virksomhed og skolen. I 

tabellen kan du se de fag skolen anbefaler, du vælger. 
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Uddannelsens fag og placering inkl. vejledende tid  

(Unge under 25 og voksne på tilsvarende ordning) 

  Kode H1 H2 H3 H4 H5 H6 I alt 

Grundfag:  

Kemi F 108117 F 1 1         2 

Kemi E 108117 E    1  1     2 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:  

Procesfysik 11177 0,5 0,5         1 

Styring, regulering og 

overvågning 1 11242 1 1,5         2,5 

Procesteknologi 1 11255 1 1,5         2,5 

Produktionsudstyr 1 11274 0,5 1         1,5 

Produktionsstyring og 

organisering 1 11281 1 0,5         1,5 

Styring, regulering og 

overvågning 2 11179     1 1,1 1,4 1,5 5 

Procesteknologi 2 11256     1 0,8 1 1,2 4 

Produktionsudstyr 2 11280      1  0,8 0,5 0,7 3 

Produktionsstyring og 

organisering 2 11183     0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Produktion og 

optimering 11283   0,5 0,8 1,6 1,7 4,6 

L-AUS arbejde i 

produktionen 11285      0,4 0,4 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag, skolen anbefaler: 

 

Truck certifikat 47592 1,4      1,4 

Fejlf. på automatik og 

instrumentering 45940    1   1 

Fejlf. på komplekse 

procesanlæg 45941     1  1 

 

I alt   6 6 5 6 6 6 35 
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Uddannelsens fag og placering inkl. vejledende tid  

(Voksne med standardiseret hovedforløb) 

  Kode H1 H2 H3 H4 H5 H6 I alt 

Grundfag:  

Kemi F 
108117 F 1 1         2 

Kemi E 
108117 E    1  1     2 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:  

Procesfysik 11177 0,5 0,5         1 

Styring, regulering og 

overvågning 1 11242 1 1,5         2,5 

Procesteknologi 1 11255 1 1,5         2,5 

Produktionsudstyr 1 11274 0,5 1         1,5 

Produktionsstyring og 

organisering 1 
11281 1 0,5         1,5 

Styring, regulering og 

overvågning 2 11179     1 1,1 1,4 1,5 5 

Procesteknologi 2 11256     1 0,8 1 1,2 4 

Produktionsudstyr 2 11280      1  0,8 0,5 0,7 3 

Produktionsstyring og 

organisering 2 11183       0,5 0,5 1 

Produktion og 

optimering 11283   0,5 0,8 1,6 1,7 4,6 

L-AUS arbejde i 

produktionen 11285      0,4 0,4 

Erhvervsrettet påbygning, skolen anbefaler: 

Truck certifikat 47592 1,4 
     

1,4 

Fejlf. på automatik og 

instrumentering 45940    1   1 

Fejlf. på komplekse 

procesanlæg 45941     1  1 

    0,5 0,5    

I alt   
6 6 5 6 6 6 35 

 

Fagplan for elever over 25 med individuel merit udleveres til den enkelte elev efter gennemført RKV. 

Som elev på Industri og design har du mulighed for at vælge tysk som andet fremmedsprog ud over engelsk. I forbindelse 

med undervisningen i hovedforløbene får du viden om virksomhedsøkonomi og får mulighed for at arbejde innovativt 

med udvikling af skolens udstyr. 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

højniveaufag og påbygning 
Undervisningsdifferentiering vil tage udgangspunkt i dit standpunkt og behov.  

Sammen med underviserne udfyldes en kompetencematrix, der bliver udgangspunktet for den undervisning du vil 

modtage. Du skal selv, i samråd med dine undervisere udfylde matrixen ved opstart og afslutning af hvert skoleforløb, 

således undervisningen kan tilrettelægges, så den i videst muligt omfang tilpasses dine og klassens evner og 

forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af dine kompetencer, undervisningens indhold og selve 

faget. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at dine tidligere erfaringer inddrages i opgaveløsning, eller der i 

arbejdet med et fælles projekt individuelt eller i grupper arbejdes med delemner af forskellig sværhedsgrad. Du kan 

derudover opleve differentiering på: 

Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

Opgavemængden og opgavetypen 

Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

Du vil opleve at nogle elever får mere hjælp af underviserne end andre undervejs i et forløb, således at alle elever får 

størst muligt udbytte af undervisningen. Det forventes desuden, at du bidrager med det du kan i forhold til at løfte hele 

klassen. 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
Uddannelsen har en samlet varighed på op til 4 år.  

 

Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende 

grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes elever, som har gennemført et 

kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Hvis du søger om skolepraktik skal du have en aktiv 

profil på www.praktikpladsen.dk  

 

2.2.1 Skoleaftale  

I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal du lave en skoleaftale med skolen om din fortsatte 

uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for din praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende 

skoleundervisning.  

 

2.2.2 Uddannelsesplan 

Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i dine forudsætninger. Dette gælder også for nye elever med 

grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFU, delaftaler, kortaftaler eller elever fra ordinære aftaler 

(uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med progression i forhold til 

målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden som du erhverver dine kompetencer 

gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomhederne. Dine erhvervede kompetencer inddrages og 

danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle læringsmål i relation til det niveau du har opnået.  

 

 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Du er forpligtet til at være aktivt søgende. Dette sikrer du ved at udarbejde en kvalificeret ansøgning, have et opdateret CV 

og udviser et aktivt søgemønster.  

 

Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på din faglige-  og personlige 

udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til din læring.  

 

2.2.3 Uddannelsen i praktikcentret  

Uddannelsen i Praktikcentret *) er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale uddannelsesplan for 

samtlige hovedforløb i uddannelsen. På hovedforløbene på Procesoperatør er der udarbejdet en fagfordeling på de 

forskellige hovedforløb. Praktikken i Praktikcentret tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, som 

skal styrke dig i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene således, at du understøttes i at opnå de 

uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

 

Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i din uddannelse, således at uddannelsen i Praktikcentret styrker 

dig i at opnå en virksomhedsaftale.   

 
*) SKP Uddannelsen er placeret på skolens adresse i Emdrup sammen med grundforløb- og hovedforløb. Det pædagogiske ansvar for aktiviteten ligger på 

skoleområdet, det kvalitetsmæssige ansvar i Praktikcentret.  

 

2.2.4 Uddannelsens indhold og opbygning  

2.2.4.1 Skoleophold  

Der er 6 skoleophold på procesoperatøruddannelsen. Du modtager en oversigt over alle skoleopholds placering ved 

indgåelsen af skoleaftalen til skolepraktik.  

 

Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som du bliver løbende evalueret på: 

 

Procesoperatør (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  

  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Hovedforløb 5 Hovedforløb 6 

Emne    

 

     

Fag  

 

Styring, regulering og 

overvågning 1 

Procesteknologi 1 

Produktionsudstyr 1 

Produktionsstyring og 

organisering 1 

Styring, regulering 

og overvågning 1 

Procesteknologi 1 

Produktionsudstyr 1 

Produktionsstyring 

og organisering 1 

Styring, regulering, og 

overvågning 2 

Procesteknologi 2 

Produktionsudstyr 2 

Produktionsstyring og 

organisering 2 

Produktion og optimering 

 

Styring, regulering, 

og overvågning 2 

Procesteknologi 2 

Produktionsudstyr 2 

Produktionsstyring 

og organisering 2 

Produktion og 

optimering 

 

Styring, regulering, 

og overvågning 2 

Procesteknologi 2 

Produktionsudstyr 2 

Produktionsstyring og 

organisering 2 

Produktion og 

optimering 

 

Styring, regulering, og 

overvågning 2 

Procesteknologi 2 

Produktionsudstyr 2 

Produktionsstyring og 

organisering 2 

Produktion og 

optimering 

L-AUS arbejde i 

produktionen Fejl og 

automatik og 

instrumentering  

Fejlf. på komplekse 

procesanlæg  
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Praktikmål - 

fagtitel – Eks.  

 

Produktion 1 

Kvalitetskontrol og dokumentation 1 

Reparation og vedligehold 1 

Lager og logistik 1 

Kommunikation og rapportering 1 

Projekt og udviklingsarbejde 1 

Procesoperatør  

Kvalitetskontrol og dokumentation 2 

Reparation og vedligehold 2 

Lager og logistik 2 

Kommunikation og rapportering 2 

Projekt og udviklingsarbejde 2 

 

Bedømmelse af 

praktikmål, eks 

1 Praktikperiode 

Mellem GF og H1  

2. Praktikperiode 

Mellem H1 og H2  

3. Praktikperiode 

Mellem H2 og H3 

4.Praktikperiode 

Mellem H3 og H4  

5. Praktikperiode 

Mellem H4 og H5 

6. Praktikperiode 

Mellem H5 og H6  

Teknisk 

dokumentation  

 

Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg  Rut Avan 

                  

 

 

 

2.2.5 Praktikbedømmelse  

Med passende mellemrum indkaldes du til en evalueringssamtale i Praktikcentret. Samtalen gennemføres med afsæt i 

en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert fagområde, hvor der er tre fokusområder, som er omdrejningspunktet 

for dialogen/samtalen. De tre fokusområder er: Udvikling indenfor 1) Faglige kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) 

Motivation/engagement. I forbindelse med samtalen aftales 3 fokuspunkter/læringsmål for den kommende periode. På 

det sidste evalueringsmøde, forud for hvert skoleophold/hovedforløb, udfyldes LOGBOGEN i fællesskab.  

 

2.2.6 Praktikopgaver i Praktikcentret 

På industriens uddannelser består praktikken af praktiske opgaver på procesanlæg i det til SKP’en indrettede område af 

skolen. Opgaverne udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne matches dig og dine kolleger, så 

jeres progression i uddannelsen sikres. 

 

2.2.7 VFU  

Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomhedsforlagt undervisning (VFU). VFU er relevant, 

da det giver dig mulighed for at opleve arbejdsvilkårene inden for faget i den pågældende virksomhed og styrke 

muligheden for en ordinær praktikplads. Alle VFU aftaler har en varighed på max. 1 uge, med mindre der er aftalt andet 

med det lokale uddannelsesudvalg. VFU bidrager til din erhvervsmæssige socialisering og faglighed. Inden du 

påbegynder et VFU forløb skal der være indgået og underskrevet en skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  
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2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
I hver praktikperiode skal du skrive en rapport, der fortæller om din praktik og det arbejde, du har udført i perioden. 

Formålet med rapporterne er, at du får reflekteret over din læring i den pågældende periode samt at sætte fokus på 

praktikken. Alle praktikrapporterne skal være til rådighed til svendeprøven, så skuemestrene kan se dem, hvis de er 

interesserede. 

Sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve bestående af to dele, en skriftlig prøve i sammenhæng med en 

mundtlig prøve og en praktisk del, over to dage, hvor den ene dag er fejlfinding, fejlretning og vedligehold og den anden 

en driftsprøve, hvor du sammen med dine kolleger i klassen skal løse en produktionsopgave. 

Forløbet for svendeprøven kan ses i Industriens Uddannelsers svendeprøvevejledning 

http://www.industriensuddannelser.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/December%20201

5_Svendeproevevejledning%20Procesoperatoer%20GAMMEL%20UDD.%20BEK..pdf Dette link er til den GAMLE 

version af svendeprøven, den nye version ligger endnu ikke på nettet! 

Du vil, efter at have bestået den afsluttende prøve, få tilsendt et svendebrev fra Det Faglige Udvalg. 

Den lokale undervisningsplan og kvaliteten af skoleforløbene revurderes to gange om året, hvor der udføres audit på 

arbejdet af kolleger, der ikke er tilknyttet det pågældende skoleforløb. Auditten er en kombination af 

elevtilfredshedsmålinger, et auditskema, der sikrer at alle relevante punkter er overholdt samt mundtlig opfølgning. 

LUP’erne revideres én gang årligt, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg ud fra resultaterne af de gennemførte 

audits. 

  

http://www.industriensuddannelser.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/December%202015_Svendeproevevejledning%20Procesoperatoer%20GAMMEL%20UDD.%20BEK..pdf
http://www.industriensuddannelser.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/December%202015_Svendeproevevejledning%20Procesoperatoer%20GAMMEL%20UDD.%20BEK..pdf
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3 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

Skoleperiode 1 (H1) 
På H1 arbejder du overordnet med et eller flere simple procesanlæg, f. eks. en filtreringsopgave. I forløbet skal du 

arbejde med produktionstekniske problemstillinger, dokumentationer, og opstille løbende forbedringer. Det forventes, 

at der udarbejdes produktionsforskrifter og egne opstillinger med tilhørende dokumentation og kvalitetsstyring. 

Beskrivelserne af indholdet tager udgangspunkt i arbejdet med en filtreringsopgave, men vil veksle alt efter det udstyr, 

der er til rådighed. 

Fag Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

K
em

i n
iv

ea
u

 F
 

   

Du skal her arbejde med kemi på 

grundlæggende niveau. 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i en 

kemisk problemstilling som klasse og lærer 

finder relevant at undersøge 

Du skal i perioden arbejde på en 

dokumentation, der på næste skoleperiode 

vil kunne blive revideret og danne baggrund 

for eksamen (procesarbejder). 

Undervisningen opdeles med ca. 75% kursus 

og 25% projekt. 

 

1. Eleven har kendskab til anvendelse 

af kemiske begreber og modeller. 01-

10-2014 og fremefter 

2. Eleven kan under vejledning foretage 

beregninger i sammenhæng med det 

kemifaglige arbejde. 01-10-2014 og 

fremefter 

3. Eleven kan under vejledning arbejde 

eksperimentelt med faget. 01-10-2014 

og fremefter 

4. Eleven kan under vejledning udføre 

forsvarligt arbejde med kemikalier. 01-

10-2014 og fremefter 

5. Eleven kan kan foretage søgning og 

anvende kemisk information samt 

relevante it-værktøjer. 01-10-2014 og 

fremefter 

6. Eleven kan under vejledning 

dokumentere og formidle resultater af 

sit kemifaglige arbejde. 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-

baseret procesindustriel produktion med 

fysiske, kemiske og biologiske 

enhedsoperationer i overensstemmelse 

med gældende krav, regler og instruktioner 

for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og 

udføre enkle driftsanalyser samt registrere 

og dokumentere relevante produktions- og 

kvalitetsmæssige forhold. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, 

kontrol og inspektion af produktionsudstyr 

ud fra faglig viden om udstyrets virkemåde 

og funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk 

og begreber ved rutinepræget 

rapportering, overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau F 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Fag  Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

P
ro

ce
sf

ys
ik

 

 

Du skal her arbejde med simple 

fysiske processer og beregninger 

teoretisk og i forbindelse med kørsel 

på anlæg. 

Du vil bl.a. blive introduceret til SI-

systemet og kan f.eks. komme til at 

arbejde med tryk og temperatur samt 

lave masseberegninger.  

 

Undervisningen opdeles med ca. 50% 

kursus og 50% projekt. 

 

1. Eleven kan anvende grundlæggende fysisk 

viden om temperatur, flow, tryk, el og energi 

samt fysiske love, formler, begreber og SI-

enheder med præfikser i forhold til 

forståelse, bearbejdning og løsning af 

procestekniske problemstillinger med 

tilhørende beregninger 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-

baseret procesindustriel produktion med 

fysiske, kemiske og biologiske 

enhedsoperationer i overensstemmelse med 

gældende krav, regler og instruktioner for 

sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre 

enkle driftsanalyser samt registrere og 

dokumentere relevante produktions- og 

kvalitetsmæssige forhold. 

5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- 

og overvågningssystemer ud fra faglig viden 

om SRO til overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, 

kontrol og inspektion af produktionsudstyr ud 

fra faglig viden om udstyrets virkemåde og 

funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Begynder 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde med simple styringer og 

On/Off regulering på styringen til en 

kammerfilterpresse. 

Du vil selv opsætte og montere dele af 

styringen til pressens funktion. 

 

Du vil arbejde med en simpel 

skærmbaseret overvågning, hvor du vil 

medvirke ved opbygningen af 

skærmbilledet og dele af 

kommunikationen. 

Undervisningen opdeles med ca. 50% 

kursus og 50% projekt. 

1 Eleven kan med faglig viden om SRO 

komponenter/enheder/systemer 

overvåge produktionen via styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

2 Eleven kan medvirke til forebyggelse af 

produktionsforstyrrende fejl samt 

fejlfinding og fejlretning af enkle styrings- 

og reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg inkl. 

fejlmelding og dokumentation 

3 Eleven kan udføre relevante beregninger 

og målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne  

4 Eleven kan anvende it som værktøj i 

relation til styring, regulering og 

overvågning 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte 

og foretage enkel omstilling af produktion 

på proces- og produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer ud 

fra faglig viden om SRO til overvågning af 

produktionen samt udføre korrigerende 

handlinger ved rutineprægede afvigelser 

fra normal produktion. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, 

fejlretning og justering af enkle mekaniske 

og styrings- og reguleringstekniske fejl og 

mangler på produktions- og procesanlæg i 

samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk 

og begreber ved rutinepræget 

rapportering, overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i dette fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Gennem arbejdet med opstilling og 

en række driftskørsler på f.eks. en 

kammerfilterpresse med tilhørende 

kvalitetsmålinger og 

dataopsamling, opnår du 

kompetencer til almindelig drift af 

et simpelt procesanlæg. 

I tilknytning til driften, skal du 

arbejde med rengøringsprocedurer 

for procesanlæg for at undgå 

kontaminering/ødelæggelse af 

produkt og anlæg. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt. 

1. Eleven kan varetage produktion på samt 

rengøring og kontrol af produktionsudstyr  

2. Eleven kan udtage prøver, udføre enkle 

målinger og analyser, vurdere 

prøveresultater og efter behov iværksætte 

korrigerende handlinger 

3. Eleven kan udføre opgaverne i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, 

kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler 

og instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre 

enkle driftsanalyser samt registrere og 

dokumentere relevante produktions- og 

kvalitetsmæssige forhold. 

5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer ud fra faglig viden om 

SRO til overvågning af produktionen samt udføre 

korrigerende handlinger ved rutineprægede 

afvigelser fra normal produktion. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, 

kontrol og inspektion af produktionsudstyr ud fra 

faglig viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i dette fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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I forbindelse med arbejdet på 

procesanlæg, vil du lære om 

anlæggets opbygning og funktion 

samt, hvordan de forskellige 

komponentdele arbejder sammen 

Du skal bl.a. arbejde med 

renovering af monopumper, 

pakninger og ventiler, herunder 

udarbejde forslag til et 

forebyggende 

vedligeholdelsesprogram. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt. 

1. Eleven kan udføre rengøring og dagligt 

operatør vedligehold samt kontrol og 

omstilling af produktionsudstyr  

 

2. Eleven kan udføre fejlmelding, fejlfinding 

og fejlretning/justering af enkle mekaniske 

fejl og mangler på 

produktions/procesanlæg i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

 

3. Eleven kan medvirke til effektiv udnyttelse 

af produktionsudstyret ud fra faglig viden i 

relation til produktionsudstyrets 

komponenter/enheder/systemer samt 

sammenhængen mellem det mekaniske og 

det styringstekniske 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 

og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 

og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 

og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 

viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 

komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 

og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Gennem projekterne og teoretiske 

oplæg, vil du indgå i vores 

gruppebaserede produktion og få 

introduktion til forskellige 

optimeringsværktøjer.  

Du stifter kendskab til udarbejdelse 

og vedligehold af 

batchdokumentation samt 

planlægningsværktøjer, der anvendes 

i industrien gennem bl.a. 

tidsregistrering. 

I forbindelse med produktion, vil du 

desuden arbejde med 

produktionsforberedelse. Herunder 

lagerstyring og materialehåndtering.  

Undervisningen opdeles med ca. 25% 

kursus og ca. 75% projekt. 

1. Eleven kender egen rolle og 

placering i et produktionsflow og kan 

medvirke ved gruppeorienteret 

produktion 

2. Eleven kan kommunikere og 

rapportere i tilknytning til 

operatørfunktionen samt medvirke 

ved udformning af produktionsplaner 

3. Eleven er bevidst om 

globaliseringens indflydelse på 

virksomhedens produktionsprocesser 

og konkurrenceevne 

4. Eleven kan tage medansvar for 

egne læreprocesser 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, 

kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler 

og instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, 

fejlretning og justering af enkle mekaniske og 

styrings- og reguleringstekniske fejl og mangler 

på produktions- og procesanlæg i samarbejde 

med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt 

projekt- og udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks 

og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse 

af gaffeltrucks og gaffelstablere. 

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at 

deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og 

betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter 

tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte 

bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne 

certifikattype. 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning 

og gennemførsel af team-baseret procesindustriel 

produktion med fysiske, kemiske og biologiske 

enhedsoperationer i overensstemmelse med 

gældende krav, regler og instruktioner for sikkerhed, 

miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-

baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

 Lektioner: 44,8 

 

Du tager dit truckcertifikat hos en ekstern samarbejdspartner. 
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3.1 Skoleperiode 2 (H2) 
På H2 arbejder du overordnet med et eller flere procesanlæg med tilhørende supply-enheder, f.eks. en vacuum-

inddamper.  

I forløbet skal du arbejde med produktionstekniske problemstillinger, dokumentationer, og opstille løbende 

forbedringer, og du skal medvirke selvstændigt til udarbejdelse af styrings- og overvågningssystemer. 

Det forventes, at der opstilles testplaner, laves Gantt-kort over projektperioden, at der udarbejdes produktionsforskrifter 

samt egne opstillinger med tilhørende dokumentation og kvalitetsstyring. 

Fag Læringselement  Faglige mål UVM mål 
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Du skal her arbejde med kemi på 

grundlæggende niveau. 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i en 

kemisk problemstilling som klasse og lærer 

finder relevant at undersøge 

Du skal i perioden arbejde på en 

dokumentation, der sammen med 

dokumentationen fra H1 danner baggrund 

for eksamen (procesarbejder). 

 

Undervisningen opdeles med ca. 50% kursus 

og 50% projekt. 

1) Har kendskab til 

anvendelse af kemiske 

begreber og modeller, 

2) under vejledning kan 

foretage beregninger i 

sammenhæng med det 

kemifaglige arbejde, 

3) under vejledning kan 

arbejde eksperimentelt 

med faget, 

4) under vejledning kan 

udføre forsvarligt arbejde 

med kemikalier, 

5) kan foretage søgning og 

anvende kemisk 

information samt relevante 

it-værktøjer og 

6) under vejledning kan 

dokumentere og formidle 

resultater af sit kemifaglige 

arbejde. 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 

og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre enkle 

driftsanalyser samt registrere og dokumentere 

relevante produktions- og kvalitetsmæssige 

forhold. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 

og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 

viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau F 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med eksamen, der bedømmes efter 7-trins skalaen 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du arbejder videre med fysiske 

processer og beregninger teoretisk og 

i forbindelse med kørsel på anlæg. 

Du vil bl.a. blive introduceret til SI-

systemet og kan f.eks. komme til at 

arbejde med tryk og temperatur samt 

lave masseberegninger.  

 

Undervisningen opdeles med ca. 50% 

kursus og 50% projekt. 

 

1. Eleven kan anvende grundlæggende fysisk 

viden om temperatur, flow, tryk, el og energi 

samt fysiske love, formler, begreber og SI-

enheder med præfikser i forhold til 

forståelse, bearbejdning og løsning af 

procestekniske problemstillinger med 

tilhørende beregninger 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-

baseret procesindustriel produktion med 

fysiske, kemiske og biologiske 

enhedsoperationer i overensstemmelse med 

gældende krav, regler og instruktioner for 

sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre 

enkle driftsanalyser samt registrere og 

dokumentere relevante produktions- og 

kvalitetsmæssige forhold. 

5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- 

og overvågningssystemer ud fra faglig viden 

om SRO til overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, 

kontrol og inspektion af produktionsudstyr ud 

fra faglig viden om udstyrets virkemåde og 

funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Begynder 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i dette fag 

Evaluering/bedømmelse: Der gives standpunktskarakter i faget. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde med simple styringer og 

kontinuerlig regulering på styringen til 

f.eks. en vacuum-inddamper. 

Du vil selv designe simple regulerings- og 

målesløjfer til inddamperen, herunder 

selv medvirke til valg af målemetoder. 

Du vil herefter medvirke til etableringen 

af styrings- og reguleringssystemerne 

Du vil arbejde med en skærmbaseret 

overvågning, hvor du vil medvirke ved 

opbygningen af skærmbilledet og dele af 

kommunikationen. Ligeledes lærer du at 

reagerer, hvis der er uoverensstemmelser 

mellem det programmerede og det 

praktiske. 

Undervisningen opdeles med ca. 50% 

kursus og 50% projekt 

1 Eleven kan med faglig viden om SRO 

komponenter/enheder/systemer 

overvåge produktionen via styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

2 Eleven kan medvirke til forebyggelse af 

produktionsforstyrrende fejl samt 

fejlfinding og fejlretning af enkle styrings- 

og reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg inkl. 

fejlmelding og dokumentation 

3 Eleven kan udføre relevante beregninger 

og målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne  

4 Eleven kan anvende it som værktøj i 

relation til styring, regulering og 

overvågning 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte 

og foretage enkel omstilling af produktion 

på proces- og produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer ud 

fra faglig viden om SRO til overvågning af 

produktionen samt udføre korrigerende 

handlinger ved rutineprægede afvigelser 

fra normal produktion. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, 

fejlretning og justering af enkle mekaniske 

og styrings- og reguleringstekniske fejl og 

mangler på produktions- og procesanlæg i 

samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk 

og begreber ved rutinepræget 

rapportering, overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 48 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 3 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Der gives standpunktskarakter i faget. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Gennem arbejdet med opstilling og 

en række driftskørsler med vacuum-

inddamperen opnår du 

kompetencer til almindelig drift af 

et simpelt procesanlæg. 

Under produktion foretages 

relevante driftsanalyser af 

nøgledata. 

Du udarbejder en 

prøvetagningsforskrift, der sikrer at 

prøvetagningen er repræsentativ for 

forløbet. Dette skal du 

dokumentere. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt. 

 

1. Eleven kan varetage produktion på samt 

rengøring og kontrol af produktionsudstyr  

2. Eleven kan udtage prøver, udføre enkle 

målinger og analyser, vurdere 

prøveresultater og efter behov iværksætte 

korrigerende handlinger 

3. Eleven kan udføre opgaverne i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, 

kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler 

og instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre 

enkle driftsanalyser samt registrere og 

dokumentere relevante produktions- og 

kvalitetsmæssige forhold. 

5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer ud fra faglig viden om 

SRO til overvågning af produktionen samt udføre 

korrigerende handlinger ved rutineprægede 

afvigelser fra normal produktion. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, 

kontrol og inspektion af produktionsudstyr ud fra 

faglig viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 48 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Der gives standpunktskarakter i faget. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde med renovering af 

centrifugalpumper og 

automatiske ventiler, herunder 

udarbejde forslag til et 

forebyggende 

vedligeholdelsesprogram. 

Herunder hører også rengøring og 

planer for rengøringsprocedurer, 

samt anvendelse af disse. 

Der arbejdes systematisk med 

praktiske eksempler på fejlfinding 

og fejlretning 

 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt. 

 

1. Eleven kan udføre rengøring og dagligt 

operatør vedligehold samt kontrol og 

omstilling af produktionsudstyr  

 

2. Eleven kan udføre fejlmelding, fejlfinding 

og fejlretning/justering af enkle mekaniske 

fejl og mangler på 

produktions/procesanlæg i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

 

3. Eleven kan medvirke til effektiv udnyttelse 

af produktionsudstyret ud fra faglig viden i 

relation til produktionsudstyrets 

komponenter/enheder/systemer samt 

sammenhængen mellem det mekaniske og 

det styringstekniske 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 

og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 

og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 

og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 

viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 

komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 

og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Der gives standpunktskarakter i faget. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Ved drift på inddamperens eller 

tilsvarende anlægs forskellige 

delfunktioner oplæres du gennem 

feedback i fagets mål. 

Du kommer til at have fokus på 

spildfaktorer i forbindelse med 

produktion f.eks. miljø- og 

energimæssige faktorer og komme 

med forslag til optimering af 

problematikkerne omkring disse 

faktorer. 

Undervisningen opdeles med. 25% 

kursus og ca. 75% projekt. 

 

1. Eleven kender egen rolle og 

placering i et produktionsflow og kan 

medvirke ved gruppeorienteret 

produktion 

2. Eleven kan kommunikere og 

rapportere i tilknytning til 

operatørfunktionen samt medvirke 

ved udformning af produktionsplaner 

3. Eleven er bevidst om 

globaliseringens indflydelse på 

virksomhedens produktionsprocesser 

og konkurrenceevne 

4. Eleven kan tage medansvar for 

egne læreprocesser 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 

planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, 

kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler 

og instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, 

fejlretning og justering af enkle mekaniske og 

styrings- og reguleringstekniske fejl og mangler 

på produktions- og procesanlæg i samarbejde 

med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt 

projekt- og udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og beregninger 

med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse: Der gives standpunktskarakter i faget. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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3.2 Skoleperiode 3 (H3) 
På H3 arbejder du overordnet med komplekse procesanlæg med tilhørende PID regulering i form af f.eks. et CO2 

absorptions tårn.  

I forløbet skal du arbejde med produktionstekniske problemstillinger, dokumentationer, og at opstille løbende 

forbedringer. Du skal desuden medvirke selvstændigt ved udarbejdelse af styrings- og overvågningssystemer. 

Du skal med baggrund i kemien kunne medvirke ved udarbejdelse af analysemodeller til produktionsoptimering 

Det forventes, at der opstilles testplaner og Gantt-kort over projektperioden, samt udarbejdes produktionsforskrifter og 

egne opstillinger med tilhørende dokumentation og kvalitetsstyring. 

Beskrivelserne af indhold tager udgangspunkt i arbejdet med et CO2 absorptions tårn eller lignende anlæg. 

Fag Læringselement  Faglige mål UVM mål 

K
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Undervisningen vil tage 

udgangspunkt i eksempler fra 

syre/base problematikken og 

dermed knytte sig til CO2 

opgaven, der er overordnet for 

skoleperioden. 

Du skal i perioden arbejde på 

en dokumentation, der på 

næste skoleperiode vil kunne 

blive revideret og danne 

baggrund for eksamen. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 50% kursus og 50% 

projekt. 

1) Identificere og har viden om udvælgelse 

og anvendelse af kemiske begreber og 

modeller, 

2) demonstrere samt udføre beregninger i 

forbindelse med det kemifaglige arbejde, 

3) identificere og være bevidst om kemiens 

betydning for den teknologiske udvikling, 

4) demonstrere og være bevidst om 

eksperimentelle arbejdsmetoder, 

5) under vejleding udføre forsvarligt arbejde 

med kemikalier, 

6) foretage søgning, udvælge og anvende 

kemisk information samt relevante it-

værktøjer og 

7) udarbejde dokumentation og foretage en 

formidling af resultaterne. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre 

team-baseret produktion i ønsket kvalitet, til 

aftalt tid, med mindst muligt ressourceforbrug 

samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, 

kvalitet, hygiejne og miljø. 

13) Eleven kan udtage prøver og udføre 

tilhørende analyser af kemiske, fysiske og 

biologiske processer og produktion samt 

omsætte resultater til aktiv handling i 

produktionsprocessen. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol og 

omstilling af produktionsudstyr. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- 

og energibevidst samt medvirke til minimering 

af produktionens miljøbelastning gennem 

reduktion af produktionens ressourceforbrug 

(energi, vand og materialer). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau E 

Forudsætninger: Du skal have gennemført kemi på F-niveau 

Evaluering/bedømmelse Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde de faglige mål og delvist opfylde UVM-målene beskrevet i 

ovenstående skema. Resterende kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til 

pågældende målpinde. 



31 
 

Fag  Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

S
ty

ri
n

g 
re

g
u

le
ri

n
g 

o
g 

o
ve

rv
å

gn
in

g 
2

 

 

 

Du skal arbejde med komplekse 

styringer og reguleringer på 

styringen til et CO2-

absorptionstårn. 

Du kan anvende regulerings- og 

målesløjfer til tårnet, herunder 

selv medvirke til valg af 

målemetoder og dataopsamling. 

Du vil herefter selvstændigt 

medvirke til etableringen af 

styrings- og reguleringssystemer 

Du arbejder med en 

skærmbaseret overvågning, hvor 

du vil medvirke ved opbygningen 

af skærmbilledet og dele af 

kommunikationen. 

Undervisningen opdeles med ca. 

50% kursus og 50% projekt. 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, 

genstarte og foretage enkel omstilling 

af produktion på proces- og 

produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

ud fra faglig viden om SRO til 

overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion.  

rutinepræget rapportering, overlevering 

og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved 

gennemførsel af løbende forbedringer i 

produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og 

gennemføre team-baseret produktion i 

ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst 

muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer ogsystemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, 

kvalitet, hygiejne og miljø. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 

andre planlægge samt udføre proaktiv 

overvågning af produktion og procesflow 

via styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer 

 

2 Eleven kan udføre montage, de-montage, 

kontrol, justering og vedligehold af udstyr til 

styring, regulering og overvågning af 

proces/produktionsanlæg 

 

3 Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning og 

reparation af gængse/repræsentative styrings- og 

reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg 

 

4 Eleven kan i samarbejde med interne/eksterne 

reparatører og teknikere udføre kompliceret 

fejlfinding, fejlretning, reparation og vedligehold 

 

5 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til styring, regulering 

og overvågning af procesanlæg.  

 

6 Eleven kan medvirke ved kalibrering og 

validering af udstyr  

 

7 Eleven kan anvende it som værktøj i tilknytning 

til udstyr og systemer til styring, regulering og 

overvågning.  

 

8 Eleven kan indgå i SRO-projekter inden for 

optimering, test, udvikling, renovering og ny-

etablering af produktion og procesanlæg. 

 

9 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af opgaverne  

 

10 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

32 lektioner 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 3 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført SRO1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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På denne skoleperiode er der fokus 

på målene 1 og 3. De resterende mål 

vil indgå i mindre omfang med fokus 

på gasser. 

Der arbejdes med sammenligning af 

forskellige analysemetoder, og du 

undervises i statistiske metoder, der 

skaber grundlag for at sammenligne 

forskellige analysemodeller. 

Undervisningen vil være tilrettelagt ud 

fra praktisk anvendelse med mindre 

vægtning på de matematiske 

metoder. 

Undervisningen opdeles med ca. 50% 

kursus og ca. 50% projekt. 

. 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning 
og gennemførsel af team-baseret procesindustriel 

produktion med fysiske, kemiske og biologiske 
enhedsoperationer i overensstemmelse med 

gældende krav, regler og instruktioner for sikkerhed, 
miljø og hygiejne. 
3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre enkle 

driftsanalyser samt registrere og dokumentere 
relevante produktions- og kvalitetsmæssige forhold. 

5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 
overvågningssystemer ud fra faglig viden om SRO til 
overvågning af produktionen samt udføre 

korrigerende handlinger ved rutineprægede 
afvigelser fra normal produktion. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol og 
inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig viden 
om udstyrets virkemåde og funktion. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 
begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 
10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 
løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 

og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 
11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 
operatøropgaver i virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-

baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 
med mindst muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende instruktioner, 
procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 
dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

13) Eleven kan udtage prøver og udføre tilhørende 
analyser af kemiske, fysiske og biologiske 

processer og produktion samt omsætte resultater til 
aktiv handling i produktionsprocessen. 
14) Eleven kan tilkoble, opstarte samt varetage drift 

af og produktion på hjælpeanlæg i produktionen. 
20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 
produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 
produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 

materialer). 
21) Eleven kan med baggrund i viden om 

procesindustriens produktions- og markedsvilkår 
selvstændigt gennemføre løbende forbedringer 
samt medvirke ved effektivisering og optimering af 

produktion og ressourceforbrug i teams og som del 
af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 
23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer, håndbøger og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning. 

1 Eleven kan medvirke i projekter 

inden for optimering, test, udvikling, 

renovering og nyetablering af 

produktion og procesanlæg  

2 Eleven kan udtage repræsentative 

prøver, foretage kemiske/fysiske 

analyser, behandle prøveresultater 

statistisk korrekt samt omsætte 

prøveresultater til korrigerende og 

optimerende handlinger 

3 Eleven kan redegøre for funktionen 

af typiske enhedsoperationer med 

tilhørende gængs udstyr, der 

anvendes i større procesanlæg samt 

anvende denne viden til at planlægge 

og iværksætte drift af eksisterende 

anlæg og idriftsættelse af nye anlæg 

4 Eleven kan anvende viden om fysik 

og kemi i sit arbejde og tage de 

nødvendige forholdsregler ved 

arbejdets udførelse 

5 Eleven kan selvstændigt og i 

samarbejde med andre styre og 

overvåge procesanlæg til 

forarbejdning af kemiske og fysiske 

processer med hensyntagen til 

generelle og specifikke krav omkring 

procesforløbet 

6 Eleven kan tilkoble, opstarte og 

varetage driften af forsynings- og 

hjælpeanlæg til produktionen 

7 Eleven kan udføre relevante 

beregninger og målinger i forbindelse 

med løsning af opgaverne 

8 Eleven kan udføre opgaverne 

teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

Lektioner: 32 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført procesteknologi 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde videre med 

renovering af centrifugalpumper 

og automatiske ventiler, 

herunder udarbejde forslag til 

et forebyggende 

vedligeholdelsesprogram. Hertil 

hører også rengøring og planer 

for rengøringsprocedurer, samt 

anvendelse af disse. 

I forbindelse med arbejde på 

anlægget, skal du lave 

dataopsamling og tilhørende 

beregninger 

Der arbejdes systematisk med 

praktiske eksempler på 

fejlfinding og fejlretning. 

 

Undervisningen opdeles med 

ca. 50% kursus og ca. 50% 

projekt. 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 
og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 
og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 
reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 
og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 
viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 
komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 
løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 
dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- 
og produktionsanlæg i samarbejde med interne og 

eksterne reparatører og teknikere. 
19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret 
effektivt ud fra faglig viden om produktions-

udstyrets komponenter, enheder og systemer. 
22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 
23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer, håndbøger og informationsteknologiske 
værktøjer til faglig vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde 
teknisk dokumentation. 

1 Eleven kan planlægge og udføre montage 

og de-montage samt kontrol, justering, 

fejlfinding, fejlretning og vedligehold samt 

tilhørende beregninger på baggrund af faglig 

viden om måleteknik og produktionsudstyrets 

komponenter og enheder 

2 Eleven kan planlægge og udføre daglig 

vedligeholdelse af procesanlæg for at 

forebygge fejl og nedbrud og sikre en sikker 

og effektiv drift 

3 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til 

produktionsudstyret 

4 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre indgå i projekter og udvikling af 

produktionsanlæg og procesanlæg 

5 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne 

6 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført procesudstyr 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 



34 
 

Fag  Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

P
ro

d
u

kt
io

n
ss

ty
ri

n
g 

o
g 

o
rg

a
n

is
er

in
g 

2
 

 

 

Gennem projektarbejdet arbejdes 

der primært med målpindene 1, 

12, og 20, med udgangspunkt i 

praktisk anvendelse af LEAN 

værktøjer såsom VSM, 

spaghettidiagram og 5S. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt. 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 
6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 
produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 
10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 
operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 
procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 
produktionens miljøbelastning gennem reduktion 
af produktionens ressourceforbrug (energi, vand 

og materialer). 
21) Eleven kan med baggrund i viden om 

procesindustriens produktions- og markedsvilkår 
selvstændigt gennemføre løbende forbedringer 
samt medvirke ved effektivisering og optimering 

af produktion og ressourceforbrug i teams og som 
del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 
manualer, håndbøger og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning. 

1 Eleven kan indgå og arbejde i 

forskellige organisationsformer samt 

deltage i job- og virksomhedsrelaterede 

projekter og udviklingsforløb. 

2 Eleven kan kommunikere og 

rapportere samt udføre dokumentation i 

tilknytning til procesoperatørens 

jobfunktioner 

3 Eleven kan arbejde efter gængse 

styringssystemer i procesindustrien 

med baggrund i forståelse og viden om 

normer og standarder samt medvirke til 

revision af styringssystemerne. 

4 Eleven kan planlægge, organisere og 

effektivisere arbejdsopgaver under 

iagttagelse af krav om effektivitet og 

økonomisk givtig produktion 

5 Eleven kan anvende relevante 

lean/effektiviseringsværktøjer i 

arbejdet. 

6 Eleven kan dokumentere forståelse 

for læreprocesser og er bevidst om egne 

motivationsmæssige styrker og 

udviklingspotentialer. 

7 Eleven kan tage medansvar for 

tilrettelæggelse af egne og andres 

læreprocesser og redegøre for 

vigtigheden af kunne tilegne sig og 

anvende ny viden i operatørarbejdet. 
Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsstyring og organisering eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde.  
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Du arbejder praktisk på 

relevante anlæg med 

produktionscases, der belyser 

industrielle problemstillinger og 

fokusområder. Et eksempel på 

en case kan være energiforbrug 

med eller uden isolering eller 

drift med lavt energiforbrug etc. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 

gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning og 

justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg i samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber ved 

rutinepræget rapportering, overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 

forbedringer i produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 

produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for produktion, 

sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol og omstilling af 

produktionsudstyr. 

17) Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning, justering og 

fejlmelding af enkle mekaniske og styrings og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg teknisk, håndværks- og sikkerhedsmæssigt 

korrekt. 

18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, fejlretning, 

reparation og vedligehold af proces- og produktionsanlæg i 

samarbejde med interne og eksterne reparatører og 

teknikere. 

19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret effektivt ud fra 

faglig viden om produktionsudstyrets komponenter, 

enheder og systemer. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 

produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 

materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 

produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 

optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 

som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 

håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde teknisk 

dokumentation. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre gennemføre gruppeorienteret 

produktion på produktions/procesanlæg, 

hvor der foregår fysiske/kemiske/biologiske 

processer inkl. tilhørende lager- og 

transportopgaver og i overensstemmelse med 

virksomhedens instruktioner, procedurer og 

systemer for produktion, dokumentation, 

sikkerhed, kvalitet, miljø mv. 

2 Eleven kan tage ansvar for at gribe ind ved 

afvigelser fra normal produktion, udføre 

korrigerende handlinger samt prøver og 

analyser 

3 Eleven kan gennemføre løbende 

forbedringer samt medvirke ved 

effektivisering og optimering af produktion og 

ressourceforbrug selvstændigt, i teams og 

som del af tværgående 

arbejdsgrupper/projekter med baggrund i 

viden om procesindustriens produktions- og 

markedsvilkår 

4 Eleven kan medvirke ved 

udarbejdelse/revision af instruktioner og 

procedurer  

5 Eleven kan tage initiativ til og i samarbejde 

med andre faggrupper identificere, udarbejde 

og formidle forslag til forbedring og 

optimering af produktionen 

6 Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning 

7 Eleven kan udføre relevante beregninger, 

målinger og analyser i forbindelse med 

produktionens gennemførsel 01- 

8 Eleven kan udføre fejlfinding, reparation, 

vedligehold og omstilling teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du har erfaring med drift af forskellige anlæg 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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3.3 Skoleperiode 4 (H4) 
På H4 arbejder vi med bl.a. søjlekromatografi, med fokus på drift og vedligeholdelse. Vi repeterer desuden drift på 

tidligere gennemgåede anlæg 

Du vil her arbejde med TPM paraplyen, og de praktiske værktøjsfag kommer i fokus. 

Fag Læringselement  Faglige mål UVM mål 
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Du skal i perioden arbejde på dokumentation, 

der sammen med dokumentationen fra forrige 

periode danner baggrund for eksamen. 

Du udforsker, hvordan kemien indgår i det 

daglige arbejde 

Undervisningen opdeles med ca. 50% kursus 

og 50% projekt. 

 

1) Identificere og har viden om 

udvælgelse og anvendelse af 

kemiske begreber og modeller, 

2) demonstrere samt udføre 

beregninger i forbindelse med det 

kemifaglige arbejde, 

3) identificere og være bevidst om 

kemiens betydning for den 

teknologiske udvikling, 

4) demonstrere og være bevidst om 

eksperimentelle arbejdsmetoder, 

5) under vejleding udføre forsvarligt 

arbejde med kemikalier, 

6) foretage søgning, udvælge og 

anvende kemisk information samt 

relevante it-værktøjer og 

7) udarbejde dokumentation og 

foretage en formidling af 

resultaterne. 

 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre 

team-baseret produktion i ønsket kvalitet, 

til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, 

kvalitet, hygiejne og miljø. 

13) Eleven kan udtage prøver og udføre 

tilhørende analyser af kemiske, fysiske og 

biologiske processer og produktion samt 

omsætte resultater til aktiv handling i 

produktionsprocessen. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol 

og omstilling af produktionsudstyr. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver 

miljø- og energibevidst samt medvirke til 

minimering af produktionens 

miljøbelastning gennem reduktion af 

produktionens ressourceforbrug (energi, 

vand og materialer). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau E 

Forudsætninger: Du skal have gennemført kemi på F-niveau 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med en eksamen, der bedømmes efter 7-trins skalaen. Bedømmelsen tager 

udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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I forbindelse med produktion på 

skolens anlæg, arbejdes der 

primært med målpindene 5, 9, 

10, 21 gennem drift på 

procesanlæg.  

De øvrige målpinde indgår 

sekundært i opgaveløsningerne. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og 75% projekt. 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, 

genstarte og foretage enkel omstilling 

af produktion på proces- og 

produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

ud fra faglig viden om SRO til 

overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion.  

rutinepræget rapportering, overlevering 

og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved 

gennemførsel af løbende forbedringer i 

produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og 

gennemføre team-baseret produktion i 

ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst 

muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer ogsystemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, 

kvalitet, hygiejne og miljø. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 

andre planlægge samt udføre proaktiv 

overvågning af produktion og procesflow via 

styrings-, regulerings- og overvågningssystemer 

 

2 Eleven kan udføre montage, de-montage, 

kontrol, justering og vedligehold af udstyr til 

styring, regulering og overvågning af 

proces/produktionsanlæg 

 

3 Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning og 

reparation af gængse/repræsentative styrings- og 

reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg 

 

4 Eleven kan i samarbejde med interne/eksterne 

reparatører og teknikere udføre kompliceret 

fejlfinding, fejlretning, reparation og vedligehold 

 

5 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til styring, regulering 

og overvågning af procesanlæg.  

 

6 Eleven kan medvirke ved kalibrering og 

validering af udstyr  

 

7 Eleven kan anvende it som værktøj i tilknytning 

til udstyr og systemer til styring, regulering og 

overvågning.  

 

8 Eleven kan indgå i SRO-projekter inden for 

optimering, test, udvikling, renovering og ny-

etablering af produktion og procesanlæg. 

 

9 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af opgaverne  

 

10 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 36 lektioner 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 3 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført SRO1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 

. 
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I denne skoleperiode er der 

fokus på målene 1, 7 og 10. 

De resterende mål vil indgå i 

mindre omfang. 

Der arbejdes i dybden med 

involverede 

enhedsoperationer, der 

udføres herunder test på 

anlæggene. 

Undervisningen vil være 

tilrettelagt ud fra praktisk 

anvendelse, og derfor ikke 

gå dybt i de matematiske 

metoder. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt. 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 
gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 
overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre enkle 
driftsanalyser samt registrere og dokumentere relevante 

produktions- og kvalitetsmæssige forhold. 
5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer ud fra faglig viden om SRO til 
overvågning af produktionen samt udføre korrigerende 
handlinger ved rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion. 
7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol og 

inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig viden om 
udstyrets virkemåde og funktion. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber 

ved rutinepræget rapportering, overlevering og 
fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 
forbedringer i produktionen samt projekt- og 
udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 
værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 
produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med 
gældende instruktioner, procedurer og systemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og 
miljø. 
13) Eleven kan udtage prøver og udføre tilhørende analyser 

af kemiske, fysiske og biologiske processer og produktion 
samt omsætte resultater til aktiv handling i 

produktionsprocessen. 
14) Eleven kan tilkoble, opstarte samt varetage drift af og 
produktion på hjælpeanlæg i produktionen. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 
energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 
produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 
materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 
produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 
optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 
som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 
håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

1 Eleven kan medvirke i projekter 

inden for optimering, test, udvikling, 

renovering og nyetablering af 

produktion og procesanlæg  

2 Eleven kan udtage repræsentative 

prøver, foretage kemiske/fysiske 

analyser, behandle prøveresultater 

statistisk korrekt samt omsætte 

prøveresultater til korrigerende og 

optimerende handlinger 

3 Eleven kan redegøre for funktionen 

af typiske enhedsoperationer med 

tilhørende gængs udstyr, der 

anvendes i større procesanlæg samt 

anvende denne viden til at planlægge 

og iværksætte drift af eksisterende 

anlæg og idriftsættelse af nye anlæg 

4 Eleven kan anvende viden om fysik 

og kemi i sit arbejde og tage de 

nødvendige forholdsregler ved 

arbejdets udførelse 

5 Eleven kan selvstændigt og i 

samarbejde med andre styre og 

overvåge procesanlæg til 

forarbejdning af kemiske og fysiske 

processer med hensyntagen til 

generelle og specifikke krav omkring 

procesforløbet 

6 Eleven kan tilkoble, opstarte og 

varetage driften af forsynings- og 

hjælpeanlæg til produktionen 

7 Eleven kan udføre relevante 

beregninger og målinger i forbindelse 

med løsning af opgaverne 

8 Eleven kan udføre opgaverne 

teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

Lektioner: 26 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført procesteknologi 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Her skal der arbejdes med 

begreber fra TPM, hvor du 

skal udarbejde et 

vedligeholdelsesprogram for 

dit procesanlæg. 

Du arbejder i denne 

forbindelse med 

procesanlæggets 

dokumentation. 

 

Undervisningen opdeles med 

ca. 40% kursus og ca. 60% 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 
og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 
og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 
reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 
og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 
viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 
komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 
løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 
dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- 
og produktionsanlæg i samarbejde med interne og 

eksterne reparatører og teknikere. 
19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret 
effektivt ud fra faglig viden om produktions-

udstyrets komponenter, enheder og systemer. 
22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 
23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer, håndbøger og informationsteknologiske 
værktøjer til faglig vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde 
teknisk dokumentation. 

1 Eleven kan planlægge og udføre montage 

og de-montage samt kontrol, justering, 

fejlfinding, fejlretning og vedligehold samt 

tilhørende beregninger på baggrund af faglig 

viden om måleteknik og produktionsudstyrets 

komponenter og enheder 

2 Eleven kan planlægge og udføre daglig 

vedligeholdelse af procesanlæg for at 

forebygge fejl og nedbrud og sikre en sikker 

og effektiv drift 

3 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til 

produktionsudstyret 

4 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre indgå i projekter og udvikling af 

produktionsanlæg og procesanlæg 

5 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne 

6 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

Lektioner: 26 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsudstyr1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Gennem projektarbejdet arbejdes 

der primært med målpindene 9, 

12 og 20 med udgangspunkt i den 

praktiske anvendelse af LEAN 

værktøjer såsom tavlemøder, 

overlevering og 

produktionsplanlægning. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt  

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 
6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 
produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 
10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 
operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 
procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 
produktionens miljøbelastning gennem reduktion 
af produktionens ressourceforbrug (energi, vand 

og materialer). 
21) Eleven kan med baggrund i viden om 

procesindustriens produktions- og markedsvilkår 
selvstændigt gennemføre løbende forbedringer 
samt medvirke ved effektivisering og optimering 

af produktion og ressourceforbrug i teams og som 
del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 
manualer, håndbøger og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning. 

1 Eleven kan indgå og arbejde i 

forskellige organisationsformer samt 

deltage i job- og virksomhedsrelaterede 

projekter og udviklingsforløb. 

2 Eleven kan kommunikere og 

rapportere samt udføre dokumentation i 

tilknytning til procesoperatørens 

jobfunktioner 

3 Eleven kan arbejde efter gængse 

styringssystemer i procesindustrien 

med baggrund i forståelse og viden om 

normer og standarder samt medvirke til 

revision af styringssystemerne. 

4 Eleven kan planlægge, organisere og 

effektivisere arbejdsopgaver under 

iagttagelse af krav om effektivitet og 

økonomisk givtig produktion 

5 Eleven kan anvende relevante 

lean/effektiviseringsværktøjer i 

arbejdet. 

6 Eleven kan dokumentere forståelse 

for læreprocesser og er bevidst om egne 

motivationsmæssige styrker og 

udviklingspotentialer. 

7 Eleven kan tage medansvar for 

tilrettelæggelse af egne og andres 

læreprocesser og redegøre for 

vigtigheden af kunne tilegne sig og 

anvende ny viden i operatørarbejdet. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsstyring og organisering 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde videre med 

praktisk arbejde på relevante 

anlæg med 

produktionscases, der 

belyser industrielle 

problemstillinger og 

fokusområder. Et eksempel 

på en case kan være fokus 

på kørsel med mindst muligt 

spild og eliminering af 

overflødige processer. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 40% kursus og ca. 60% 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 

gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning og 

justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg i samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber ved 

rutinepræget rapportering, overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 

forbedringer i produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 

produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for produktion, 

sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol og omstilling af 

produktionsudstyr. 

17) Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning, justering og 

fejlmelding af enkle mekaniske og styrings og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg teknisk, håndværks- og sikkerhedsmæssigt 

korrekt. 

18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, fejlretning, 

reparation og vedligehold af proces- og produktionsanlæg i 

samarbejde med interne og eksterne reparatører og 

teknikere. 

19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret effektivt ud fra 

faglig viden om produktionsudstyrets komponenter, 

enheder og systemer. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 

produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 

materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 

produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 

optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 

som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 

håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde teknisk 

dokumentation. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre gennemføre gruppeorienteret 

produktion på produktions/procesanlæg, 

hvor der foregår fysiske/kemiske/biologiske 

processer inkl. tilhørende lager- og 

transportopgaver og i overensstemmelse med 

virksomhedens instruktioner, procedurer og 

systemer for produktion, dokumentation, 

sikkerhed, kvalitet, miljø mv. 

2 Eleven kan tage ansvar for at gribe ind ved 

afvigelser fra normal produktion, udføre 

korrigerende handlinger samt prøver og 

analyser 

3 Eleven kan gennemføre løbende 

forbedringer samt medvirke ved 

effektivisering og optimering af produktion og 

ressourceforbrug selvstændigt, i teams og 

som del af tværgående 

arbejdsgrupper/projekter med baggrund i 

viden om procesindustriens produktions- og 

markedsvilkår 

4 Eleven kan medvirke ved 

udarbejdelse/revision af instruktioner og 

procedurer  

5 Eleven kan tage initiativ til og i samarbejde 

med andre faggrupper identificere, udarbejde 

og formidle forslag til forbedring og 

optimering af produktionen 

6 Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning 

7 Eleven kan udføre relevante beregninger, 

målinger og analyser i forbindelse med 

produktionens gennemførsel 01- 

8 Eleven kan udføre fejlfinding, reparation, 

vedligehold og omstilling teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 
Lektioner: 24 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have erfaring med drift af forskellige procesanlæg 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: Der er ikke krav om forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag 

Evaluering/bedømmelse:  

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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3.4 Skoleperiode 5 (H5) 
På H5 arbejder vi overordnet med optimering af drift på skolens anlæg, som en samlet produktionsenhed.  

Desuden oplæres du i mekanisk og elektrisk fejlsøgning og fejlretning. 
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I forbindelse med produktion på 

skolens anlæg arbejder du 

primært med målpind 5, 6, 15 og 

18. 

De øvrige målpinde indgår 

sekundært i opgaveløsningerne. 

Du introduceres bl.a. for PLC og 

SCADA. 

 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og 75% projekt. 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, 

genstarte og foretage enkel omstilling 

af produktion på proces- og 

produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

ud fra faglig viden om SRO til 

overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion.  

rutinepræget rapportering, overlevering 

og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved 

gennemførsel af løbende forbedringer i 

produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og 

gennemføre team-baseret produktion i 

ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst 

muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer ogsystemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, 

kvalitet, hygiejne og miljø. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 

andre planlægge samt udføre proaktiv 

overvågning af produktion og procesflow 

via styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer 

 

2 Eleven kan udføre montage, de-montage, 

kontrol, justering og vedligehold af udstyr til 

styring, regulering og overvågning af 

proces/produktionsanlæg 

 

3 Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning og 

reparation af gængse/repræsentative styrings- og 

reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg 

 

4 Eleven kan i samarbejde med interne/eksterne 

reparatører og teknikere udføre kompliceret 

fejlfinding, fejlretning, reparation og vedligehold 

 

5 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til styring, regulering 

og overvågning af procesanlæg.  

 

6 Eleven kan medvirke ved kalibrering og 

validering af udstyr  

 

7 Eleven kan anvende it som værktøj i tilknytning 

til udstyr og systemer til styring, regulering og 

overvågning.  

 

8 Eleven kan indgå i SRO-projekter inden for 

optimering, test, udvikling, renovering og ny-

etablering af produktion og procesanlæg. 

 

9 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af opgaverne  

 

10 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

44 lektioner 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 3 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført SRO1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Der arbejdes i dybden med 

renovering og udvikling af 

skolens anlæg. 

Undervisningen vil være 

tilrettelagt ud fra praktisk 

anvendelse 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt. 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 
gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 
overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre enkle 
driftsanalyser samt registrere og dokumentere relevante 

produktions- og kvalitetsmæssige forhold. 
5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer ud fra faglig viden om SRO til 
overvågning af produktionen samt udføre korrigerende 
handlinger ved rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion. 
7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol og 

inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig viden om 
udstyrets virkemåde og funktion. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber 

ved rutinepræget rapportering, overlevering og 
fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 
forbedringer i produktionen samt projekt- og 
udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 
værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 
produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med 
gældende instruktioner, procedurer og systemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og 
miljø. 
13) Eleven kan udtage prøver og udføre tilhørende analyser 

af kemiske, fysiske og biologiske processer og produktion 
samt omsætte resultater til aktiv handling i 

produktionsprocessen. 
14) Eleven kan tilkoble, opstarte samt varetage drift af og 
produktion på hjælpeanlæg i produktionen. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 
energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 
produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 
materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 
produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 
optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 
som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 
håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

1 Eleven kan medvirke i projekter 

inden for optimering, test, udvikling, 

renovering og nyetablering af 

produktion og procesanlæg  

2 Eleven kan udtage repræsentative 

prøver, foretage kemiske/fysiske 

analyser, behandle prøveresultater 

statistisk korrekt samt omsætte 

prøveresultater til korrigerende og 

optimerende handlinger 

3 Eleven kan redegøre for funktionen 

af typiske enhedsoperationer med 

tilhørende gængs udstyr, der 

anvendes i større procesanlæg samt 

anvende denne viden til at planlægge 

og iværksætte drift af eksisterende 

anlæg og idriftsættelse af nye anlæg 

4 Eleven kan anvende viden om fysik 

og kemi i sit arbejde og tage de 

nødvendige forholdsregler ved 

arbejdets udførelse 

5 Eleven kan selvstændigt og i 

samarbejde med andre styre og 

overvåge procesanlæg til 

forarbejdning af kemiske og fysiske 

processer med hensyntagen til 

generelle og specifikke krav omkring 

procesforløbet 

6 Eleven kan tilkoble, opstarte og 

varetage driften af forsynings- og 

hjælpeanlæg til produktionen 

7 Eleven kan udføre relevante 

beregninger og målinger i forbindelse 

med løsning af opgaverne 

8 Eleven kan udføre opgaverne 

teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført procesteknologi 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Under arbejdet på vores 

anlæg vil du monterer og 

demonterer procesudstyr. 

Eksempler kan være 

kileremme, snegle og 

vejeceller. Du lærer at udføre 

disse arbejdsopgaver teknisk 

og sikkerhedsmæssigt 

korrekt. 

 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 
og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 
og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 
reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 
og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 
viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 
komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 
løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 
dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- 
og produktionsanlæg i samarbejde med interne og 

eksterne reparatører og teknikere. 
19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret 
effektivt ud fra faglig viden om produktions-

udstyrets komponenter, enheder og systemer. 
22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 
23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer, håndbøger og informationsteknologiske 
værktøjer til faglig vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde 
teknisk dokumentation. 

1 Eleven kan planlægge og udføre montage 

og de-montage samt kontrol, justering, 

fejlfinding, fejlretning og vedligehold samt 

tilhørende beregninger på baggrund af faglig 

viden om måleteknik og produktionsudstyrets 

komponenter og enheder 

2 Eleven kan planlægge og udføre daglig 

vedligeholdelse af procesanlæg for at 

forebygge fejl og nedbrud og sikre en sikker 

og effektiv drift 

3 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til 

produktionsudstyret 

4 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre indgå i projekter og udvikling af 

produktionsanlæg og procesanlæg 

5 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne 

6 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsudstyr 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 



46 
 

Fag  Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

P
ro

d
u

kt
io

n
ss

ty
ri

n
g 

o
g 

o
rg

a
n

is
er

in
g 

2
 

 

Gennem projektarbejde på anlæg 

arbejder du primært med 

målpindene 4, 6, 9, 12, 20, 21 og 

23 med udgangspunkt i den 

praktiske anvendelse af LEAN 

værktøjer såsom OEE. 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og ca. 75% projekt 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 
6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 
produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 
10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 

løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 
operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 
procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 
produktionens miljøbelastning gennem reduktion 
af produktionens ressourceforbrug (energi, vand 

og materialer). 
21) Eleven kan med baggrund i viden om 

procesindustriens produktions- og markedsvilkår 
selvstændigt gennemføre løbende forbedringer 
samt medvirke ved effektivisering og optimering 

af produktion og ressourceforbrug i teams og som 
del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 
manualer, håndbøger og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning. 

1 Eleven kan indgå og arbejde i 

forskellige organisationsformer samt 

deltage i job- og virksomhedsrelaterede 

projekter og udviklingsforløb. 

2 Eleven kan kommunikere og 

rapportere samt udføre dokumentation i 

tilknytning til procesoperatørens 

jobfunktioner 

3 Eleven kan arbejde efter gængse 

styringssystemer i procesindustrien 

med baggrund i forståelse og viden om 

normer og standarder samt medvirke til 

revision af styringssystemerne. 

4 Eleven kan planlægge, organisere og 

effektivisere arbejdsopgaver under 

iagttagelse af krav om effektivitet og 

økonomisk givtig produktion 

5 Eleven kan anvende relevante 

lean/effektiviseringsværktøjer i 

arbejdet. 

6 Eleven kan dokumentere forståelse 

for læreprocesser og er bevidst om egne 

motivationsmæssige styrker og 

udviklingspotentialer. 

7 Eleven kan tage medansvar for 

tilrettelæggelse af egne og andres 

læreprocesser og redegøre for 

vigtigheden af kunne tilegne sig og 

anvende ny viden i operatørarbejdet. 
Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsstyring og organisering eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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Du skal arbejde videre med 

praktisk arbejde på relevante 

anlæg med produktionscases, 

der belyser industrielle 

problemstillinger og 

fokusområder. Et eksempel på 

en case kan være fokus på 

kørsel med mindst muligt spild 

og eliminering af overflødige 

processer. 

Undervisningen opdeles med ca. 

40% kursus og ca. 60% projekt. 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 

gennemførsel af team-baseret procesindustriel 

produktion med fysiske, kemiske og biologiske 

enhedsoperationer i overensstemmelse med 

gældende krav, regler og instruktioner for sikkerhed, 

miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning og 

justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg i samarbejde med reparatører og 

teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, overlevering 

og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 

forbedringer i produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-

baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med 

mindst muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol og omstilling 

af produktionsudstyr. 

17) Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning, justering 

og fejlmelding af enkle mekaniske og styrings og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg teknisk, håndværks- og 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- og 

produktionsanlæg i samarbejde med interne og 

eksterne reparatører og teknikere. 

19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret effektivt 

ud fra faglig viden om produktionsudstyrets 

komponenter, enheder og systemer. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 

produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 

materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om 

procesindustriens produktions- og markedsvilkår 

selvstændigt gennemføre løbende forbedringer samt 

medvirke ved effektivisering og optimering af 

produktion og ressourceforbrug i teams og som del af 

tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 

håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til 

faglig vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde teknisk 

dokumentation. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre gennemføre gruppeorienteret 

produktion på produktions/procesanlæg, 

hvor der foregår fysiske/kemiske/biologiske 

processer inkl. tilhørende lager- og 

transportopgaver og i overensstemmelse med 

virksomhedens instruktioner, procedurer og 

systemer for produktion, dokumentation, 

sikkerhed, kvalitet, miljø mv. 

2 Eleven kan tage ansvar for at gribe ind ved 

afvigelser fra normal produktion, udføre 

korrigerende handlinger samt prøver og 

analyser 

3 Eleven kan gennemføre løbende 

forbedringer samt medvirke ved 

effektivisering og optimering af produktion og 

ressourceforbrug selvstændigt, i teams og 

som del af tværgående 

arbejdsgrupper/projekter med baggrund i 

viden om procesindustriens produktions- og 

markedsvilkår 

4 Eleven kan medvirke ved 

udarbejdelse/revision af instruktioner og 

procedurer  

5 Eleven kan tage initiativ til og i samarbejde 

med andre faggrupper identificere, udarbejde 

og formidle forslag til forbedring og 

optimering af produktionen 

6 Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning 

7 Eleven kan udføre relevante beregninger, 

målinger og analyser i forbindelse med 

produktionens gennemførsel 01- 

8 Eleven kan udføre fejlfinding, reparation, 

vedligehold og omstilling teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer Lektioner: 52 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have erfaring med drift af forskellige procesanlæg 

Evaluering/bedømmelse: Da faget ikke afsluttes på denne skoleperiode, vil din bedømmelse i faget   indgå i 

lærergruppens skriftlige kommentar på dit skolebevis. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de handlings-

orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. Resterende 

kompetencer tilknyttet de enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet til pågældende målpinde. 
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3.5 Skoleperiode 6 (H6) 
På H6 fokuseres der på drift af alle anlæg, herunder optimeringer og forbedringer. 

Skoleperioden vil bære præg af repetition og opfyldelse af de sidste mål. Desuden vil fokus være fejlfinding, fejlretning 

og vedligehold. 
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Du vil primært arbejde med 

repetition og uddybelse af 

tidligere gennemgåede opgaver 

og produktionsscenarier. 

 

Undervisningen opdeles med ca. 

25% kursus og 75% projekt. 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, 

genstarte og foretage enkel omstilling 

af produktion på proces- og 

produktionsanlæg. 

5) Eleven kan anvende styrings-, 

regulerings- og overvågningssystemer 

ud fra faglig viden om SRO til 

overvågning af produktionen samt 

udføre korrigerende handlinger ved 

rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion, rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

 

10) Eleven kan medvirke ved 

gennemførsel af løbende forbedringer i 

produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre 

faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og 

gennemføre team-baseret produktion i 

ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst 

muligt ressourceforbrug samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer 

for produktion, sikkerhed, 

dokumentation, kvalitet, hygiejne og 

miljø. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 

andre planlægge samt udføre proaktiv 

overvågning af produktion og procesflow 

via styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer 

 

2 Eleven kan udføre montage, de-montage, 

kontrol, justering og vedligehold af udstyr til 

styring, regulering og overvågning af 

proces/produktionsanlæg 

 

3 Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning og 

reparation af gængse/repræsentative styrings- og 

reguleringstekniske fejl på 

produktions/procesanlæg 

 

4 Eleven kan i samarbejde med interne/eksterne 

reparatører og teknikere udføre kompliceret 

fejlfinding, fejlretning, reparation og vedligehold 

 

5 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til styring, regulering 

og overvågning af procesanlæg.  

 

6 Eleven kan medvirke ved kalibrering og 

validering af udstyr  

 

7 Eleven kan anvende it som værktøj i tilknytning 

til udstyr og systemer til styring, regulering og 

overvågning.  

 

8 Eleven kan indgå i SRO-projekter inden for 

optimering, test, udvikling, renovering og ny-

etablering af produktion og procesanlæg. 

 

9 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af opgaverne  

 

10 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

48 lektioner 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 3 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført SRO1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med standpunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 

de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Du arbejder i dybden med 

drift og vedligehold på 

anlæggene og repeterer 

tidligere emner/temaer. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 40% kursus og ca. 60% 

projekt. 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 
gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 
overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
3) Eleven kan udtage enkle prøver og udføre enkle 
driftsanalyser samt registrere og dokumentere relevante 

produktions- og kvalitetsmæssige forhold. 
5) Eleven kan anvende styrings-, regulerings- og 

overvågningssystemer ud fra faglig viden om SRO til 
overvågning af produktionen samt udføre korrigerende 
handlinger ved rutineprægede afvigelser fra normal 

produktion. 
7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol og 

inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig viden om 
udstyrets virkemåde og funktion. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber 

ved rutinepræget rapportering, overlevering og 
fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 
forbedringer i produktionen samt projekt- og 
udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 
værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 
produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med 
gældende instruktioner, procedurer og systemer for 

produktion, sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og 
miljø. 
13) Eleven kan udtage prøver og udføre tilhørende analyser 

af kemiske, fysiske og biologiske processer og produktion 
samt omsætte resultater til aktiv handling i 

produktionsprocessen. 
14) Eleven kan tilkoble, opstarte samt varetage drift af og 
produktion på hjælpeanlæg i produktionen. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 
energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 
produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 
materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 
produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 
optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 
som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 
procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 
håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

1 Eleven kan medvirke i projekter 

inden for optimering, test, udvikling, 

renovering og nyetablering af 

produktion og procesanlæg  

2 Eleven kan udtage repræsentative 

prøver, foretage kemiske/fysiske 

analyser, behandle prøveresultater 

statistisk korrekt samt omsætte 

prøveresultater til korrigerende og 

optimerende handlinger 

3 Eleven kan redegøre for funktionen 

af typiske enhedsoperationer med 

tilhørende gængs udstyr, der 

anvendes i større procesanlæg samt 

anvende denne viden til at planlægge 

og iværksætte drift af eksisterende 

anlæg og idriftsættelse af nye anlæg 

4 Eleven kan anvende viden om fysik 

og kemi i sit arbejde og tage de 

nødvendige forholdsregler ved 

arbejdets udførelse 

5 Eleven kan selvstændigt og i 

samarbejde med andre styre og 

overvåge procesanlæg til 

forarbejdning af kemiske og fysiske 

processer med hensyntagen til 

generelle og specifikke krav omkring 

procesforløbet 

6 Eleven kan tilkoble, opstarte og 

varetage driften af forsynings- og 

hjælpeanlæg til produktionen 

7 Eleven kan udføre relevante 

beregninger og målinger i forbindelse 

med løsning af opgaverne 

8 Eleven kan udføre opgaverne 

teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt samt i 

overensstemmelse med gældende 

instruktioner og procedurer 

Lektioner: 38 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført procesteknologi 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med standspunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 

de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/Kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Du arbejder videre med 

tekniske problemstillinger 

samt montage og 

demontage af forskellige 

dele af procesudstyret udført 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved 
planlægning og gennemførsel af team-baseret 

procesindustriel produktion med fysiske, kemiske 
og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 
instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 
2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på proces- 
og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 
og justering af enkle mekaniske og styrings- og 
reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 
reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 
og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 
viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 
komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 
overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af 
løbende forbedringer i produktionen samt projekt- 
og udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 
12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-
baseret produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, 

med mindst muligt ressourceforbrug samt i 
overensstemmelse med gældende instruktioner, 

procedurer og systemer for produktion, sikkerhed, 
dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 
18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- 
og produktionsanlæg i samarbejde med interne og 

eksterne reparatører og teknikere. 
19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret 
effektivt ud fra faglig viden om produktions-

udstyrets komponenter, enheder og systemer. 
22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og 
engelsk. 
23) Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer, håndbøger og informationsteknologiske 
værktøjer til faglig vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde 
teknisk dokumentation. 

1 Eleven kan planlægge og udføre montage 

og de-montage samt kontrol, justering, 

fejlfinding, fejlretning og vedligehold samt 

tilhørende beregninger på baggrund af faglig 

viden om måleteknik og produktionsudstyrets 

komponenter og enheder 

2 Eleven kan planlægge og udføre daglig 

vedligeholdelse af procesanlæg for at 

forebygge fejl og nedbrud og sikre en sikker 

og effektiv drift 

3 Eleven kan anvende og udarbejde teknisk 

dokumentation i tilknytning til 

produktionsudstyret 

4 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre indgå i projekter og udvikling af 

produktionsanlæg og procesanlæg 

5 Eleven kan udføre relevante beregninger og 

målinger i forbindelse med løsning af 

opgaverne 

6 Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 

Lektioner: 22 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 times hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsudstyr 1 eller have tilsvarende kompetencer 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med standspunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 

de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/Kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Du arbejder fortsat 

projektorienteret med større 

forventning til gruppens 

selvstændige indsats. 

Projektarbejdet bærer præg af 

repetition af tidligere 

gennemgåede opgaver. 

 Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 

gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i tilknytning 

til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning og 

justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg i samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber ved 

rutinepræget rapportering, overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 

forbedringer i produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 

produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for produktion, 

sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af produktionens 

miljøbelastning gennem reduktion af produktionens 

ressourceforbrug (energi, vand og materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 

produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 

optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 

som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 

håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

1 Eleven kan indgå og 

arbejde i forskellige 

organisationsformer samt 

deltage i job- og 

virksomhedsrelaterede 

projekter og 

udviklingsforløb. 

2 Eleven kan kommunikere 

og rapportere samt udføre 

dokumentation i tilknytning 

til procesoperatørens 

jobfunktioner 

3 Eleven kan arbejde efter 

gængse styringssystemer i 

procesindustrien med 

baggrund i forståelse og 

viden om normer og 

standarder samt medvirke til 

revision af 

styringssystemerne. 

4 Eleven kan planlægge, 

organisere og effektivisere 

arbejdsopgaver under 

iagttagelse af krav om 

effektivitet og økonomisk 

givtig produktion 

5 Eleven kan anvende 

relevante 

lean/effektiviseringsværktøj

er i arbejdet. 

6 Eleven kan dokumentere 

forståelse for læreprocesser 

og er bevidst om egne 

motivationsmæssige styrker 

og udviklingspotentialer. 

7 Eleven kan tage 

medansvar for 

tilrettelæggelse af egne og 

andres læreprocesser og 

redegøre for vigtigheden af 

kunne tilegne sig og 

anvende ny viden i 

operatørarbejdet. 
Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have gennemført produktionsstyring og organisering 1 eller have tilsvarende kompetencer  

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med standspunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 

de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/Kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.   
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Her fokuseres på alle mål. 

Gennem en række 

produktionscases dækkende 

flere anlæg i kontinuer 

produktion, repeterer du 

dine færdigheder. 

Undervisningen opdeles med 

ca. 25% kursus og ca. 75% 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

1) Eleven kan udføre enkle opgaver ved planlægning og 

gennemførsel af team-baseret procesindustriel produktion 

med fysiske, kemiske og biologiske enhedsoperationer i 

overensstemmelse med gældende krav, regler og 

instruktioner for sikkerhed, miljø og hygiejne. 

4) Eleven kan udføre transport- og lageropgaver i 

tilknytning til produktionen. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning og 

justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg i samarbejde med reparatører og teknikere. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og begreber ved 

rutinepræget rapportering, overlevering og fejlmelding. 

10) Eleven kan medvirke ved gennemførsel af løbende 

forbedringer i produktionen samt projekt- og 

udviklingsarbejde med andre faggrupper. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

12) Eleven kan planlægge og gennemføre team-baseret 

produktion i ønsket kvalitet, til aftalt tid, med mindst muligt 

ressourceforbrug samt i overensstemmelse med gældende 

instruktioner, procedurer og systemer for produktion, 

sikkerhed, dokumentation, kvalitet, hygiejne og miljø. 

16) Eleven kan udføre rengøring, kontrol og omstilling af 

produktionsudstyr. 

17) Eleven kan udføre fejlfinding, fejlretning, justering og 

fejlmelding af enkle mekaniske og styrings og 

reguleringstekniske fejl og mangler på produktions- og 

procesanlæg teknisk, håndværks- og sikkerhedsmæssigt 

korrekt. 

18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, fejlretning, 

reparation og vedligehold af proces- og produktionsanlæg i 

samarbejde med interne og eksterne reparatører og 

teknikere. 

19) Eleven kan udnytte produktionsudstyret effektivt ud fra 

faglig viden om produktionsudstyrets komponenter, 

enheder og systemer. 

20) Eleven kan udføre operatøropgaver miljø- og 

energibevidst samt medvirke til minimering af 

produktionens miljøbelastning gennem reduktion af 

produktionens ressourceforbrug (energi, vand og 

materialer). 

21) Eleven kan med baggrund i viden om procesindustriens 

produktions- og markedsvilkår selvstændigt gennemføre 

løbende forbedringer samt medvirke ved effektivisering og 

optimering af produktion og ressourceforbrug i teams og 

som del af tværgående arbejdsgrupper og projekter. 

22) Eleven kan rapportere og kommunikere i en 

procesindustriel organisation på dansk og engelsk. 

23) Eleven kan anvende fremmedsprogede manualer, 

håndbøger og informationsteknologiske værktøjer til faglig 

vidensøgning. 

24) Eleven kan anvende og revidere/udarbejde teknisk 

dokumentation. 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre gennemføre gruppeorienteret 

produktion på produktions/procesanlæg, 

hvor der foregår fysiske/kemiske/biologiske 

processer inkl. tilhørende lager- og 

transportopgaver og i overensstemmelse med 

virksomhedens instruktioner, procedurer og 

systemer for produktion, dokumentation, 

sikkerhed, kvalitet, miljø mv. 

2 Eleven kan tage ansvar for at gribe ind ved 

afvigelser fra normal produktion, udføre 

korrigerende handlinger samt prøver og 

analyser 

3 Eleven kan gennemføre løbende 

forbedringer samt medvirke ved 

effektivisering og optimering af produktion og 

ressourceforbrug selvstændigt, i teams og 

som del af tværgående 

arbejdsgrupper/projekter med baggrund i 

viden om procesindustriens produktions- og 

markedsvilkår 

4 Eleven kan medvirke ved 

udarbejdelse/revision af instruktioner og 

procedurer  

5 Eleven kan tage initiativ til og i samarbejde 

med andre faggrupper identificere, udarbejde 

og formidle forslag til forbedring og 

optimering af produktionen 

6 Eleven kan anvende fremmedsprogede 

manualer og informationsteknologiske 

værktøjer til faglig vidensøgning 

7 Eleven kan udføre relevante beregninger, 

målinger og analyser i forbindelse med 

produktionens gennemførsel 01- 

8 Eleven kan udføre fejlfinding, reparation, 

vedligehold og omstilling teknisk, 

håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt 

korrekt samt i overensstemmelse med 

gældende instruktioner og procedurer 
Lektioner: 54 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Avanceret 

Forudsætninger: Du skal have erfaring med kørsel på procesanlæg 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med standspunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 

de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/Kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Fag Læringselement  UVM mål Kompetencemål 

L-
A

U
S

 

   

 

Du får her et indblik i sikkerheden 

omkring arbejdet med el samt mulighed 

for at kunne arbejde i skolens og 
virksomhedens el-skabe. 

Du vil ligeledes blive informeret omkring 

førstehjælp i forbindelse med el-

ulykker. 

 

2) Eleven kan opstarte, stoppe, genstarte og 

foretage enkel omstilling af produktion på 

proces- og produktionsanlæg. 

6) Eleven kan medvirke ved fejlfinding, fejlretning 

og justering af enkle mekaniske og styrings- og 

reguleringstekniske fejl og mangler på 

produktions- og procesanlæg i samarbejde med 

reparatører og teknikere. 

7) Eleven kan udføre rengøring, rundering, kontrol 

og inspektion af produktionsudstyr ud fra faglig 

viden om udstyrets virkemåde og funktion. 

8) Eleven kan udføre demontage og montage af 

komponenter og enkelt produktions- og 

procesudstyr teknisk, håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

9) Eleven kan anvende relevante fagudtryk og 

begreber ved rutinepræget rapportering, 

overlevering og fejlmelding. 

11) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

14) Eleven kan tilkoble, opstarte samt varetage 

drift af og produktion på hjælpeanlæg i 

produktionen. 

18) Eleven kan udføre kompliceret fejlfinding, 

fejlretning, reparation og vedligehold af proces- 

og produktionsanlæg i samarbejde med interne 

og eksterne reparatører og teknikere. 

1. Eleven kan i henhold til L-AUS 

bestemmelserne i henhold til 

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om 

minimum årlig instruktion vurdere risici 

og undgå farer, som elektricitet kan 

medføre samt yde førstehjælp ved 

elektrisk stød og forbrænding 

2. Eleven kan arbejde el-

sikkerhedsmæssigt korrekt i 

produktionen ud fra en opdateret viden 

om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og 

eksplosive områder 

3. Eleven kan udføre el-tekniske 

målinger i forbindelse med 

justering/kalibrering, fejlfinding og 

fejlretning på produktionsanlægget og 

tilhørende styre- og effekttavler samt 

effekt-, måle-, styrings- og 

reguleringsudstyr 

4. Eleven kan foretage udskiftning af 

sikringer i styre- og effekttavler samt 

genindkobling af udstyr til 

kortslutnings- og 

overbelastningsbeskyttelse 

(automatsikringer, termorelæ, effekt- og 

maksimalafbryder) 

5. Eleven kan udføre opgaverne teknisk, 

håndværksmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt korrekt samt i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og procedurer 
Lektioner: 12,8 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Rutineret 

Forudsætninger: grundlæggende viden om el og nøglediagrammer 

Evaluering/bedømmelse: Afsluttes med standspunktskarakter. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 

Progression/Kompetencer: Du opnår kompetencer svarende til alle ovenstående mål. 
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3.6 Bedømmelse 
Gennem din uddannelse til procesoperatør vil du både opleve løbende evaluering og feedback samt at skulle til 

eksamen/prøver i nogle fag.  

3.6.1 Løbende evaluering og feedback: 

Dit praktiske arbejde og dine faglige kompetencer vil blive evalueret to gange på hvert hovedforløb i form af en 

midtvejsevaluering og en afsluttende evaluering. Evalueringen foregår som en samtale mellem dig og relevante 

undervisere, hvor du, med udgangspunkt i kompetencematrixen vil modtage individuel feedback fra dine undervisere 

med henblik på, hvad der er gået godt, og hvad du med fordel kan arbejde videre med.  

Der kan også indgå skriftlige opgaver som ligeledes vil blive evalueret. 

I teoretiske fag vil de din præstation i timerne samt om du er aktivt deltagende i undervisningen ligeledes blive vurderet.  

3.6.2 Eksamen i grundfag 

3.6.2.1 Kemi F og E 

I forbindelse med undervisningen skal du lave to eksperimenter, som du skal beskrive og relatere til din uddannelse. De 

to opgaver skal afleveres og godkendes senest 14 dage før eksamen og danner grundlag for din mundtlige eksamen. 

Eksamen varer 30 minutter inkl. votering og tager udgangspunkt i den ene af dine opgaver, som udtrækkes ved prøvens 

start. For yderlig information se bilag 14 på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801 

3.6.3 Svendeprøve 

Nedenstående figur viser svendeprøveforløbet. 

Fredag  Weekend  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Teoriprøve (4 

timer)  

Mulighed for 

forberedelse til 

mundtlig 

overhøring  

Forberedelse til 

mundtlig 

overhøring  

Mundtlig 

overhøring (30 

min. inkl. 

votering) 

Produktions-

prøve (6 timer) 

Prøve i 

fejlfinding, 

reparation og 

vedligehold (4 

timer) 

Ekstra dag ved 

hold med mere 

end 16 elever  

 

Teoriprøven består af et opgavesæt, der rummer opgaver baseret på de beregningsprincipper, du er blevet undervist i 

gennem dit uddannelsesforløb.  Den består af både beregningsopgaver og cases. 

I forbindelse med den mundtlige overhøring får du mulighed for at uddybe din skriftlige besvarelse som en yderligere 

perspektivering af den oprindelige opgave. 

Til produktionsprøven arbejder du sammen med dine klassekammerater med en batch-produktion. I dette arbejde kan 

du demonstrere dine tværfaglige kompetencer. 

Under prøven lægges der bl.a. vægt din evne til, som en del af et team, at: 

 Samarbejde med din kollega på anlægget og bevare overblikket under pres 

 Være fleksibel og udvise ansvar for dig selv og dine omgivelser (Der lægges stor vægt på sikkerhed) 

 Produktionsplanlægge efter målstyring og vedvarende holde fokus på spild og effektivitet i 

produktionsmiljøet 

 Udvise forståelse for de igangværende processer og dermed omsætte teori til praksis 

 Betjene anlægget fra kontrolrummet og kommunikere med kolleger mellem anlæg og kontrolrum 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
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 Overdrage opgaver til dine kolleger 

 Udføre korrekte og relevante kontrolmålinger og dataopsamlinger, samt analysere om anlægget kører 

hensigtsmæssigt  

 Korrekt udfyldelse af batch-dokumentation. 

I forbindelse med prøven i fejlfinding, reparation og vedligeholdelse bliver du udsat for en produktionsdag, hvor intet 

kører normalt i form af en række, mekaniske og el-tekniske, konstruerede fejl og mangler på anlægget. 

Til denne prøve lægges der overvejende vægt på din evne til selvstændigt, at:  

 Udvise og formidle din forståelse for anlæggets opbygning, og hvordan komponenterne har indflydelse på 

produktionsprocessen 

 Identificere hvilke fejlkilder, der ligger til grund for de symptomer, du ser på anlægget og herigennem udføre en 

systematisk problemløsning 

 Udføre en struktureret og målrettet fejlfinding såvel el-teknisk som mekanisk 

 Formidle og demonstrere den sikkerhedsmæssigt korrekte metode til at løse og udbedre fejlene 

 Bevare overblikket under pres 

 Være fleksibel og udvise ansvar for dig selv og dine omgivelser (Der lægges stor vægt på sikkerhed) 

 Demonstrere, at du er i stand til at udbedre fejlene og reparere de enkelte komponenter. (Eksempler kunne 

være at reparere pumper og varmevekslere eller skifte pakninger etc.) 

 Korrekt udfyldelse af batch-dokumentation, herunder registrering af produktionstekniske afvigelser, til brug for 

videre opfølgning og sporbarhed 

3.7 Ressourcer og rammer: 
Skolen sigter hele tiden mod at give dig den bedst mulige undervisning, det sker bl.a. gennem løbende udvikling af din 

uddannelse i dialog med dig og dine klassekammerater. Dine lærere arbejder teambaseret for, i fællesskab og på bedst 

mulige måde, at løse de faglige og pædagogiske problemstillinger i hverdagen og sikre det bedste individuelle 

læringstilbud til dig. Vi prioriterer at skabe et godt studiemiljø både mht. fysiske rammer, indretning og læringsfaciliteter, 

så din uddannelse bliver en god oplevelse både socialt og i forhold til dine muligheder for at udvikle dine kompetencer 

så meget som muligt.  

Alle undervisere skal have en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse 

inden for et eller flere relevante uddannelsesområder, mindst 5 års erhvervserfaring samt kompetencer fra en 

pædagogisk uddannelse, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164802 

 

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164802

