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                                                                                                                                                    Februar 2017  

Lokal undervisningsplan for hovedforløb Teater, udstilling og eventteknisk 
produktionsassistent TRIN 1 på NEXT Uddannelse København. 

 

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. 
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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. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og 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:  

 .  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. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
på NEXT  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, 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 afhængigt af elevens 
forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på 
uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle 
skolens erhvervsuddannelser:  

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT 
foretages følgende vurdering:  

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.  

 

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. 

På teater, udstilling og eventtekniker optages elever på grundforløb to gange om året. 
Elever over 25 år realkompetencevurderes med henblik på indplacering på EUV1, EUV2 
eller EUV3. Realkompetencevurderingen baserer sig på dokumentation for tidligere 
uddannelse, dokumenteret praktisk relevant erfaring inden for faget og eventuelt en 
praktisk afprøvning. Realkompetencevurdering kan tage fra ½ til 10 dage. 
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1.5 Eksamensregler på NEXT  - 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 . 
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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).  

  

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) . 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

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

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 
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Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en 
praktisk opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende 
fag. 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt 
tilrettelagt indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt 
udpeget 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  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-trinscala  eller anden form for bedømmelse  
  

  

  

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
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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 
fagbeskrivelse. 

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 ) 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. 
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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) . 

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 på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles 
skolen, der kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til 
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

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

   

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 
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● 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. 
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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 forudsætninger henvises  til 
bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6. 

 

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 bortvises 

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. 
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Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og 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 
Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven                                                                             

 

 

1.6 Overgangsordninger  
 

Elever, der er begyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. har 
påbegyndt i henhold til de før den 1. august 2015 gældende regler, har ret til at fortsætte 
deres uddannelsesforløb efter de hidtidige regler.   

Afdelingen varetager altid elev og praktiksteds krav, således at uddannelsen fremstår 
opdateret med bedst mulig kvalitet, og elever kan derfor flyttes til ny ordning, såfremt det 
er i elev og virksomheds interesse, og hvis en realkompetencevurdering viser, at det kan 
lade sig gøre at fuldføre uddannelsen på ny version.  
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Uddannelsen veksler mellem praktik i virksomhed og skoleophold og er tilrettelagt med fire skoleophold. 

For unge under 25 og EUV3 elever ser uddannelsen således ud:  

Trin 1  
Samlet tid:  
Unge under 25 og EUV 3:   1 år og 6 mdr. 
Kan afsluttes med assistentprøve 
For SKP elever afsluttes Trin 1 med obligatorisk assistentprøve 

Trin 2 
Samlet tid: 2 år 
Afsluttes med svendeprøve 

Praktik Hovedforløb 1 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 2 
eventuelt 
assistentprøve 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 3 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 4 
Svendeprøve 
10 uger 

Praktik 

 

For elever over 25 i EUV gruppe 2 med standard merit er uddannelsen således ud: 

Trin 1  
Samlet tid:  
1 år og 1 mdr. 
Kan afsluttes med assistentprøve 
For SKP elever afsluttes Trin 1 med obligatorisk assistentprøve 

Trin 2 
Samlet tid: 1 år og 7 måneder 
Afsluttes med svendeprøve 

Praktik Hovedforløb 1 
8 uger 

praktik Hovedforløb 2 
eventuelt 
assistentprøve 
8 uger 

praktik Hovedforløb 3 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 4 
Svendeprøve 
10 uger 

Praktik 

 

 

2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, højniveaufag og påbygning 
Undervisningen tilrettelægges differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs 
kompetencer og praktikplads. 
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2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
 2.2 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  
 
Uddannelsen har en varighed på i alt op til 4 år inkl. grundforløb.  
 
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. Alle elever, som søger om skolepraktik skal have en aktiv profil på 
www.praktikpladsen.dk  
 
 
Skoleaftale  
I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale 
mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for 
elevens praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning.  
 
 
Uddannelsesplan 
Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder 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 kompetencerne erhverves gennem 
enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomhederne. Den enkelte elevs 
erhvervede kompetencer inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle 
lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har opnået.  
 
Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet 
en kvalificeret ansøgning og har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  
 
Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på elevens 
faglige-  og personlige udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til elevens læring.  
 
 
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 Teater, 

http://www.praktikpladsen.dk/
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udstillings- og eventtekniker er der udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb 
og praktikken i Praktikcentret tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, 
som skal styrke eleven i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene således, 
at det understøtter eleven i at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  
 
Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at 
uddannelsen i Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en virksomhedsaftale.   
 
*) SKP Uddannelsen er placeret decentralt på skolens adresse i Kastrup sammen med grund- og hovedforløb på uddannelsen med 
pædagogisk ansvar for aktiviteten decentralt på skoleområdet, men kvalitetsmæssigt ansvar i Praktikcentret.  
 
 
 
 
Uddannelsens indhold og opbygning  
 
Skoleophold  
Der er 4 skoleophold på teater, udstilling og event uddannelsen, for elever under 25 år hver af 
10 ugers varighed. Elever over 25, - i kategorien EUV 2 reduceres i tid. Eleven modtager en 
oversigt over alle skoleopholds placering ved indgåelsen af skoleaftalen til skolepraktik.  
 
Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal 
evalueres på: 
 
 
Teater, udstillings- og eventtekniker (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og 
planlægning af praktikmål  
 

 
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 
Emne       
Fag  
 

Faglig 
kommunikation  
Lydteknik 
Lysteknik 
AV teknik 
El og elektronik  
Håndtering og surring  
Lagerstyring 
Scene stand og 
locations teknik   
Lyddesign  
Show og TV 
scenografi 
TV lyd, interface, 
showteknik   

Faglig 
kommunikation  
Lydteknik 
Lysteknik 
El og elektronik  
Håndtering og 
surring  
Lagerstyring 
Kommunikation 
og samarbejde  
Scene stand og 
locations teknik   
Lyddesign  
Show og TV 
scenografi 
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TV lyd, interface, 
showteknik   

Praktikmål  Fælles  
Opstilling og nedtagning  
Lydteknisk arbejde  
Lysteknisk arbejde  
AV teknisk arbejde  
Vedligehold og montering  
Udstillingstekniker  
Lysteknik – udstilling  
Lydteknik – udstilling  
Fremstilling – udstilling  
Planlægning og styring – udstilling  
Vedligehold og montering – udstilling  
Eventtekniker - Audioteknik  
Fejlfinding, vedligehold, og montering  
Planlægning og styring – audioteknik  
Eventtekniker – Illuminationsteknik 
Illuminationsteknik 
Fejlfinding vedligehold og montering – lys 
Planlægning og styring  
Event teknisk produktions assistent  
Opstilling og nedtagning  
Lydteknisk arbejde  
Lysteknisk arbejde  
AV teknisk arbejde  
Vedligehold og montering  
Teatertekniker  
Lydteknik - teater 
Lysteknik – teater  
Sceneteknisk arbejde  
Fremstilling – teater 
Planlægning og styring – teater 
Vedligehold og montering – teater  
 

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  

Teknisk 
dokumentation  

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

 

Praktikbedømmelse  
Eleverne indkaldes med passende mellemrum til en evalueringssamtale i Praktikcentret. 
Samtalen gennemføres med afsæt i en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert 
fagområde, hvor der er 3 fokusområder, som er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen 
med eleven: Udvikling indenfor 1) Faglige kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) 
Motivation/engagement. På samtalen aftales 3 fokuspunkter/læringsmål for den kommende 
periode for hver enkelt elev. På det sidste evalueringsmøde forud for hvert 
skoleophold/hovedforløb udfyldes LOGBOGEN sammen med eleven.  
 
 
Praktikopgaver i Praktikcentret 
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På teater, udstillings- og eventtekniker kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver på et 
værksted i Praktikcentret for at indøve en bestemt disciplin eller bestå af deciderede 
opgaver/produktioner in-house eller for kunder ude i byen.  
De eksterne opgaver udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne 
matches med hver enkelt elev/elevgruppe for at sikre elevens/elevernes progression i deres 
uddannelse. Der samarbejdes bl.a. med teaterskolen, Skills Danmark, mindre festivals 
arrangører samt non profit events.  
 
 
Virksomhedsforlagt Undervisning - VFU  
Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomhedsforlagt 
undervisning (VFU). VFU er relevant for at give eleven mulighed for at opleve arbejdsvilkårene 
inden for faget i den pågældende virksomhed og styrke muligheden foren 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 elevens erhvervsmæssige socialisering og 
faglighed. Inden eleven påbegynder et VFU forløb skal der være indgået og underskrevet en 
skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  

 

 

2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
Uddannelsen har et lokalt uddannelsesudvalg med medlemmer udpeget af parterne. Dette udvalg 
afholder møder fire gange årligt med deltagelse af elever og undervisere. Den lokale uddannelsesplan 
revideres løbende i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, mindst en gang årligt. Afdelingen 
deltager i erfamøder og andre møder indkaldt af det faglige udvalg på området. 

Skuemestre det til afsluttende assistentprøver og svendeprøver udpeges af Industriens uddannelser, 
som også udfærdige de endelige beviser. 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   
 

Uddannelsens fag er fordelt mellem de enkelte skoleophold, således at progression og sammenhæng 
med praktiktid tilgodeses med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.           

Unge under 25 og EUV3 

Uddannelsens fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 1 20 uger 
 Kode H1 H2 I alt (vejledende tid) 
 
Faglig kommunikation 11517 1 uge 1 uge 2 uger 
Lydteknik 3719 1 uge 1 uge 2 uger 
Lysteknik 3725 1 uge 1 uge 2 uger 
AV-teknik 3828 2 dage 3 dage 1 uge 
El og elektronik 3843 2 dage 1 uge+1 dag 1 uge + 3 dage 
Gaffeltruck, certifikat B 4200 1 uge + 2 dage  1 uge + 2 dage 
Håndtering og surring 4337  3 dage 3 dage 
Lagerstyring 4201 1 dag 2 dage 2 dage 
Kommunikation og 
samarbejde 

3850  1 uge 1 uge 

Scene-, stand- og 
lokationsteknik 

3854 1 uge + 2 dage 2 uger+1 dag 3 uger + 3 dage 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  2 uger 
 kode h1 h2 i alt (vejledende tid) 
Rulle og bukkestilladser 4230 1 dag  1 dag 
TV-lys 4216 1,6 uge   2 uger 
 

På H1 mellem fagene: 4216, T002 og T003 

 kode  i alt  
Lyddesign T001 2 uge 2 uge  
Show og TV-scenografi T002 2 uger 2 uge 
TV-Lyd, Interface og showteknik T003 2 uger 2 uge 
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Elever over 25 i EUV2 gruppen:  EUV 2 elever standardmeritteres i fagene fagligkommunikation ½ uge, 
scene, stand og lokationsteknik ½ uge, kommunikation og samarbejde 1 uge samt 2 ugers valgfag.  

Uddannelsens fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 1 i alt 16 uger 
 Kode H1 H2 I alt (vejledende tid) 
 
Faglig kommunikation 11517 2,5 dag 1 uge 2 uger 
Lydteknik 3719 1 uge 1 uge 2 uger 
Lysteknik 3725 1 uge 1 uge 2 uger 
AV-teknik 3828 2 dage 3 dage 1 uge 
El og elektronik 3843 2 dage 1 uge+1 dag 1 uge + 3 dage 
Gaffeltruck, certifikat B 4200 1 uge + 2 dage  1 uge + 2 dage 
Håndtering og surring 4337  3 dage 3 dage 
Lagerstyring 4201 1 dage 2 dage 2 dage 
Kommunikation og 
samarbejde 

3850 Merit 1 uge 

Scene-, stand- og 
lokationsteknik 

3854 1 uge  2 uger 3 uger + 3 dage 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  i alt 2 uger 
 kode h1 h2 i alt (vejledende) 
Rulle og bukkestilladser 4230 1 dage  1 dag 
TV-lys 4216 1,8 uge  2 uger 
 

 

Trin 1 Teater-, Udstillings- og Eventeknikerassistent 
 

Hovedforløb 1: 

På dette forløb lærer eleverne grundlæggende scene-, lyd-, AV- og lysteknik. Eleverne arbejder med 
opstilling og betjening af brancherelevant udstyr, og undervisningen inddrager grundlæggende 
matematiske begreber. Eleverne introduceres til grundlæggende el og elektroniklære.  
Eleverne bliver bekendt med lagerstyring, sikker anvendelse af rullestillads samt sikkerhedsregler 
vedrørende anvendelse af svejseudstyr. Eleverne modtager undervisning i korrekt håndtering og surring af 
udstyr.  Eleverne modtager kursus i korrekt anvendelse af gaffeltruck. 
Der arbejdes både individuelt og i grupper på forløbet. Eleven gennemfører sammen med elever fra 
uddannelsen Film og Tv-produktion et større inhouse-projekt, som inddrager opbygning af scenografi, 
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livelyd, og effektlys, for herigennem at kunne opnå øvelse i koordinering, refleksion og evaluering af og 
med samarbejdspartnere i en produktion. 
 
 

Faglig 
komm
unikat

ion 
(Fag 
nr. 

11517) 

Læringsmål 
 

1) Eleverne skal lære at betjene relevant udstyr 
og software på engelsk. Manualer søges og 
relevant info udtrækkes. Elever skal bruge 
engelske fagudtryk på tværs af fagspecialer, 
ligesom begreber fra tilstødende fagområder, 
som foto og Film/TV vil blive berørt. Der 
arbejdes med tekniske ridere og 
scenemesterbrev på dansk og engelsk, ligesom 
mailkomunikation på engelsk benyttes. 
 

2) Undervisningen består af moduler rettet mod 
de overordnede fagområder; Lyd, Lys, AV og 
Sceneteknik, ligesom der vil være en 
introduktion til faget mere generelt. 
Modulerne vil i nogen grad blive integreret 
med undervisning på de overordnede 
fagområder. 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
delkarakter efter 7-trinsskalaen i slutningen af 
skoleperioden. 

 
4) Vi vil arbejde med internet, software, 

manualer mm. 
 

UVM mål: 
 
1) Eleven kan forstå og formidle 
brancherelevante informationer 
og data på engelsk i skrift og 
tale. 
  
2) Eleven kan søge og anvende 
relevante informationer på 
engelsk ved at anvende 
informationsteknologi.   
 
3) Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og 
sammenhængende sprog i 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 
4) Eleven kan på en forståelig og 
hensigtsmæssig måde redegøre 
for fagets metoder samt 
brancherelevante planlægnings- 
og arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder på engelsk. 

Varighed: 1 uge 
Der afgives delkarakter ved afslutning af modulet.  
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Lydtek
nik  

(Fag 
nr. 

3719) 

 
Undervisningsmodulets formål: 

● At sikre eleven forståelse for de relevante faktorer 
fra fysikkens verden 

● Give eleven rutine i anvendes af afstandsloven og 
beregning af kritisk afstand  

● Styrke elevens forståelse af dB-begrebet 
● Højne elevens forståelse af hørelsens funktion og 

begrænsninger herunder psykoakustik 
● Forbedre elevens gehør til genkendelse af frekvenser 

med 1/1 oktavs nøjagtighed 
● At gøre eleven i stand til at udnytte viden om 

hørelsens loudnesskurve bedst muligt 
● At sikre at eleven er i stand til at kunne skelne 

imellem hvornår der er tale om rumakustik og 
hvornår der er tale om lydisolation 

● At gøre eleven er i stand til at anvende Sabines 
formel til bestemmelse at et rums beregnede 
efterklangstid 

● At give eleven sikkerhed i beregning af fordeling af 
stående bølger i et rum med parallelle flader  

● At skærpe elevens evne til at skelne mellem analog 
og digital lydteknologi 

● At give eleven indblik i sammenkobling af lydudstyr 
samt gøre denne i stand til at sammensætte og 
sammenkoble et større anlæg  

● At uddybe elevens kendskab til de mest almindelige 
systemkomponenter anvendt i forbindelse med 
analog- og digital lydteknik 

● At sikre elevens kendskab til de mest almindelige 
mikrofontyper og omformning princip 

● At højne eleven evne til at vælge en mikrofon til en 
given opgave 

● At uddybe elevens viden om trådløse mikrofoner og 
IEM. 
 

Elevens læringsudbytte :   
Udbygning af begrebsverden og det fælles tekniske 
sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for brancherelevante beregninger. Praktiske 
færdigheder med analog og digital lydteknologi 
samt mikrofoner herunder trådløs overførsel. 
 
Valg af arbejdsformer :  
Korte oplæg i plenum - selvstændigt arbejde med 
opgaver og øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   

UVM mål  
1) Eleven kan ud fra viden om 
grundbegreber inden for lyd, 
akustik og lydteknik 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lydanlæg til en 
given opgave. 
 
2) Eleven kan opstille og 
sammensætte anlægget 
sikkerhedsmæssigt og 
støjmæssigt forsvarligt. 
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lydproduktion.  
 
4) Eleven kan indgå som assistent 
på en større lydproduktion.  
 
5) Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lydteknisk udstyr 
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Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, 
links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):    
Praktiske øvelser med måleudstyr 
Lærer demonstration af Haas effekten  
Lytteøvelser med loudness effekten 
Øvelser med browserbaserede høretræning 
Øvelser med spektralt gehør 
Test i spektralt gehør 
Skriftlig test i stoffet herunder praktisk anvendelse 
og omskrivning af formler 
Øvelse i praktisk brug af Sabines formel (Opmåling 
af lokale - indsamling af information om overflader 
- beregning af areal overflader - beregning af 
efterklangstid i de 6 oktavbånd) 
Lærer demonstration af efterklangsmåling i samme 
lokale som der er lavet beregninger på 
Lærer demonstration af fordeling af stående bølger 
Øvelser i beregning af fordeling af stående bølger 
Skriftlig test i stoffet med anvendelse af relevante 
formler 
Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af 
lydanlæg 
Skriftlig opgave i grundlæggende analog- og 
digitallyd teknologi 
Praktisk øvelse i sammenligning af de forskellige 
mikrofon karakteristika ved hjælp af lydoptagelser   
Skriftlig opgave i mikrofontyper og mikrofonteknik 

 
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet.  
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based 
learningmultiple choice test. 
 
 
Varighed: 1 uger 

Der afgives delkarakter ved afslutning af modulet.  
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Lystek
nik  

(Fag 
nr. 

3725) 

Læringsmål 
1) Med udgangspunkt i en grundlæggende 

kendskab til lys og lysudstyr skal eleven lære 
at udvælge, sammenkoble og anvende udstyr i 
praksis og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Vil vil arbejde med menneskelig perception, 
farvelære, lysets begreber, ligesom det 
historiske perspektiv og traditioner i 
forskellige brancher. Eleven lærer at kende, 
udvælge og anvende lamper, lysarmaturer, 
dæmpere, stativer og lysborde, til forskellige 
formål. Motorlamper og avancerede lysborde 
benyttes sammen med konventionelt 
lysudstyr. 
 

2) Faget er opdelt i moduler af 1, 2 og 3 dages 
varighed. 
Dialog om teoretiske begreber og 
perspektiver. 
Selvstændigt arbejde med mindre opgaver 
og øvelser i grupper med praktiske øvelser. 
Differentieringen i undervisningen sker dels 
gennem niveaudeling i gruppedannelsen, 
dels gennem kompleksitetsgraden af den 
valgte opgave, og dels gennem en 
differentieret coaching og vejledning 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
delkarakter i slutningen af skoleperioden. 
 

4) Undervisning og øvelser foregår på skift i 
klasselokale og teatersal/blackbox, men der 
kan være tale om at dele af undervisning 
bliver forlagt til locations ude i byen. Vi 
benytter både pc-simulering og skolens 
professionelle lys og rigningsudstyr. 

UVM mål  
1) Eleven kan ud fra viden om 
æstetik og lysteknik, 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lysanlæg til en 
given opgave.  
 
2) Eleven kan opstille og 
ophænge anlægget 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lysproduktion.  
 
4) Eleven kan indgå som 
assistent på en større 
lysproduktion.  
 
5) Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lysteknisk udstyr. 
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Varighed: 1 uge 

Der afgives delkarakter ved afslutning af modulet.  

 Læringsmål  
AV-

teknik  
(Fag 
nr. 

3728) 

 
1) Med udgangspunkt i videoprojektion og dlp/lcd-

projektorer vil vi stifte bekendskab med de 
relevante stik, formater og begreber, med 
henblik på at kunne få billeder og videoindhold 
på lærred, væg e.lign. De særlige forhold 
omkring produktioner ude på hoteller, 
konferrencecentrer og sportshaller diskuteres, 
ligesom de særlige udfordringer der viser sig når 
man kommunikerer fagligt med ikke 
fagpersoner, f.eks når de kommer med en 
Powerpoint der ikke matcher opløsningen på 
videoprojektoren. De lydmæssige aspekter 
berøres, men ligger primært under faget Lyd. 
 

2) Faget er opdelt i moduler af 1, 2 og 3 dages 
varighed. 
Dialog om teoretiske begreber og perspektiver. 
Selvstændigt arbejde med mindre opgaver og 
øvelser i grupper med praktiske øvelser. 
Differentieringen i undervisningen sker dels 
gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennem kompleksitetsgraden af den valgte 
opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
standpunktskarakter i slutningen af 
skoleperioden. 
 

UVM mål  
1) Eleven kan med scenisk 
fremførelse som formål 
dimensionere og sammensætte 
et AV-setup til en given opgave.  
 
2) Eleven kan opstille og bruge 
udstyret sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt  
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge, optage, redigere og 
gennemføre en mindre AV-
produktion.  
 
4) Eleven kan indgå som 
assistent på en større AV-
produktion. 
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4) Undervisning og øvelser foregår på skift i 
klasselokale og teatersal/blackbox, men der kan 
være tale om at dele af undervisning bliver 
forlagt til locations ude i byen 

 
Varighed: 2 dage 

Der afgives delpunktskarakter ved afslutning af modulet.  
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El og 
elektr
onik 
(Fag 
nr. 

3843) 

Læringsmål 
Undervisningsmodulernes formål: 
Give eleven en grundlæggende indsigt i anvendelse af el i fagene 
med respekt for sikkerhed, gældende regler og lovgivning. Give 
eleven evner til at foretage enkle monteringer af brancherelevante 
stik- og kabeltyper. 
  
Elevens læringsudbytte 
EL: 

• Grundlæggende kendskab til forsyningsnettet 
• Forståelse af nulling og jord 
• Kendskab til brumsløjfer og hvor disse undgås 
• Forståelse for galvanisk adskillelse 
• Materialekendskab 
• Forståelse af anvendelse af fejlstrømsrelæ 
• Forståelse af anvendelse af sikringer 
• Grundlæggende kendskab til stærkstrømsreglementet 
• Forståelse af begrebet ”instrueret person” 
• Indsigt i spændingsdistribution i en given opgave 
• Kendskab til Ohms lov 
• Er i stand til at foretage effektberegninger ved hjælp af 

effektloven 
• Indsigt i kabeltværsnit / kabellængde og spændingsfald 
• Kendskab til IP-Klassificering 

  
Valg af arbejdsformer: 

• Oplæg i plenum 
• Gruppearbejde (2-5 mands grupper) 
• Skriftligt arbejde i form af tegnings og beregningsopgaver 
• Løbende vejledning og coaching af grupper i forbindelse 

med opgaveløsning 
• Praktisk arbejde på værksted 
• Evaluering i plenum 

  
Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og 
forventet varighed:    

• Udformning af distributionstegning ved hjælp af pc-baseret 
tegneprogram 

• Quiz og Byt øvelser i det præsenterede stof 
• Beregningsopgaver i Ohm lov og spændingsdelere, effekt 

og spændingstab 
• Skriftlig aflevering af afsluttende opgave 
• Praktiske montage øvelser på værksted 
• Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 

niveaudeling i gruppedannelsen, dels gennem 
kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem 
en differentieret coaching og vejledning 

  
  
 
Elektronik 
 
Undervisningsmodulernes formål: 

UVM mål 
1) Eleven har kendskab til og kan 
anvende de elektriske 
grundbegreber i givne praktiske 
situationer.  
 
2) Eleven har kendskab til 
stærkstrømslovgivningen og 
forsyningsnettets opbygning.  
 
3) Eleven kan dimensionere og 
montere branchespecifikt udstyr, 
herunder udføre mekanisk 
montage og printlodning.  
 
4) Eleven kender de almindelige 
el symboler og komponenter 
samt kan læse og udarbejde 
eldiagrammer for mindre 
kredsløb.  
 
5) Eleven har kendskab til ESD.  
 
6) Eleven kan anvende relevant 
elteknisk måleudstyr. 
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Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori nødvendig for 
forståelse af elektroniske kredsløb og deres funktion. Give eleven 
evner til at foretage enkle monteringer af brancherelevante stik- og 
kabeltyper samt indsigt i loddeteknik samt arbejdsmiljøregler om 
dette. 
 
Varighed: 3 dage 

Der afgives delkarakter ved afslutning af modulet. 

 

 

 

 Læringsmål UVM mål 
Gaffelt
ruck – 
certifik

at B 
(Fag 
nr. 

4200) 

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.  
Undervisning gennemføres på TEC, som skolen har 
indgået en samarbejdsaftale med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Eleven kan efter uddannelsen 
føre og betjene gaffeltrucks og 
gaffelstablere under overholdelse 
af gældende 
sikkerhedsbestemmelser. 
 
2) Eleven kan optage og afsætte 
gods i varierende højder i reoler 
og blokstabler, transportere gods 
i reolgange, snævre rum, på 
ramper og pladser samt stuve 
gods på lastbil og i container. 
 
3) Eleven kan foretage daglig og 
periodisk vedligeholdelse af 
gaffeltrucks og gaffelstablere.  
 
4) Eleven kan aktivt arbejde med 
arbejdsmiljø, elementær 
brandbekæmpelse og førstehjælp 
i forbindelse med at føre og 
betjene 
gaffeltrucks. 

Varighed: 1,4 uger 
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Kurset gennemføres med bedømmelsen bestået/ikke bestået. 

Rulle 
og 

Bukke
stillad

s 
(Fag 
nr. 

4230) 

Læringsmål 
Du lærer at opstille, ændre og nedtage rulle- og 
bukkestilladser i henhold til brugsanvisninger 
og gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert. 
Du bliver i stand til at vurdere, om stilladset som helhed 
er planlagt opstillet forsvarligt, at varetage egen og 
andres sikkerhed ved opstillingen og at sikre at det 
udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt. 

 

 
UVM mål 
1 Eleven kan på forsvarlig måde kan 
gennemføre arbejde efter 
leverandørens vejledning med 
rullestilladser, arbejdstårne 
bukkestilladser og arbejdstårne. 
 
2 Eleven kan gøre rede for den 
grundliggende statik omkring 
rullestilladser, arbejdstårne 
bukkestilladser og arbejdstårne.  
 
3 Eleven kan - med baggrund i 
branchevejledninger - at gøre rede for 
de grundliggende 
sikkerhedsforanstaltninger omkring 
anvendelsen af rullestilladser, 
arbejdstårne bukkestilladser. 
 
4 Eleven kan i forhold til anvendelsen 
vælge korrekt udformning samt vurdere 
materialebehovet. 
 
5 Eleven har et elementært kendskab til 
det anvendte materiel og værktøj. 
 
6 Eleven har kendskab til 
sikkerhedsbestemmelserne omkring 
arbejde med stillads. 

Varighed: 1 dag 
Undervisningen foregår på NEXT afdelingen i Glostrup. 

 

 

TV-lys 
(Fag 

nr.421
6) 

 
Faget inddrages i det tværfaglige samarbejde med 
Film og TV-uddannelsens liveproduktion. 

 
UVM mål 
 
Eleven kan lave lys på en 
produktion som både 
tilfredsstiller fotografer og live 
publikum. 

Varighed: 1,6 uge 

Faget bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Lagers
tyring 
(Fag 
nr. 

4201) 

Læringsmål: 

Ved afslutningen af modulet Lagerstyring kan eleven:  

● Forstå hvordan lagerstyring og logistik fungerer 
og har eleven har erhvervet den dertilhørende 
resurseforståelse. 

● Anvende et IT-lagerstyringsprogram til at 
foretage enkle, forekommende rutineprægede 
arbejdsopgaver i forhold til lager og logistik  

Indhold:  

I modulet Lagerstyring introduceres eleven til styring af 
lagre ved hjælp af IT-lagerstyringsprogram:  

● der arbejdes med simple arbejdsopgaver i 
forbindelse med registrering af indgående varer 
og registrering af varernes placering på lageret  

● der arbejdes med registrering af vareafgange på 
lageret  

● der arbejdes med optælling og justering af 
beholdninger på lageret   

Undervisnings- og arbejdsformer:  

Der benyttes følgende undervisning-og arbejdsformer: 

● Undervisning i plenum 

● Individuel vejledning og formativ evaluering 

● Praktiske øvelser og opgaver 

UVM mål: 
1) Eleven kan medvirke ved 
udførelsen af almindeligt 
forekommende lagerarbejde, 
herunder medvirke til optimal, 
funktionel indretning og styring 
af et lager. 

Varighed: 0,2 uge 

Der afgives karakter efter 7-trins skalaen 
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Scene-
, 

stand- 
og 

lokatio
nstekn

ik 
(Fag 
nr. 

3854) 

Læringsmål 
Eleven opnår et fundament af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i scene-, stand- og lokationsteknik 
og viden kendskab til udstyret der tilhøre. Hvor der er et 
styrket fokus på samarbejde, kommunikation, 
planlægning, sikkerhed og adfærd.  

 
Ved afslutningen af faget kan eleven:  

 
● Demonstrere omfattende Scene-, stand- og 

lokationsteknisk grundviden.  
● Demonstrere grundige færdigheder inden for 

generelle Scene-, stand- og lokationsteknisk 
arbejdsmetoder og processer.  

● Demonstrere viden og forståelse til øvrige 
Scene-, stand- og lokationsteknisk fagområder. 

● Evnen til at kommunikere og samarbejde. 
● Eleven skal evnen til planlægge, sikkerheds 

vurderer og håndhæve arbejdsmiljøloven.  
● At eleven har viden og forståelse for 

brandimprægnering, brandregler og regler for 
publikumsopbygning. 

● At eleven opnår viden om forskellige scene 
typer, terminologien, arbejdsfunktioner, 
fagudtryk og adfærd. 

● At eleven udfører sceneplaner og udfører 
opmåling, afmærkning og inddækning og 
kendskab til tæppetyper og hvordan de 
håndteres. 

 
 

Indhold: 
 
I faget Scene-, stand- og lokationsteknisk arbejdes der 
praktisk og teoretisk med et udvalg af følgendeområder: 
● Løfteteknik og fysiologi  
● Sikkerhedsregler/vurdering og procedurer  
● Grundlæggende praksis og teoretiske begreber 

inden for lyd, lys og Scene-, stand- og 
lokationsteknisk 

● Værksteder, maskinhåndtering og el-værktøj  
● El-lære  

 
UVM mål 
1) Eleven kan håndtere enkle 
scenetekniske elementer i 
henhold til gældende 
sikkerhedsbestemmelser og 
stærkstrømsreglementet. 
 
2) Eleven kan sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt planlægge og anvende 
almindeligt forekommende 
brancherelevant rigningsudstyr.  
 
3) Eleven har kendskab til 
almindeligt løftegrej, træktyper 
og kan gøre brug af tovtræk, 
knuder og splejsninger.  
 
4) Eleven kan vælge, anvende og 
vedligeholde almindeligt 
forekommende brancherelevant 
værktøj og udstyr.  
 
5) Eleven har kendskab til 
scenetyper, sceneplaner og faste 
installationer.  
 
6) Eleven kender til love, regler 
og sikkerhedsforskrifter ved 
brugen af speciel effekts. 
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● Rigning  
● Programmering og automatisering / midi-protokol  
● Digitale redskaber  
● Opmåling og afmærkning 
● Udveksling og taljer, træk og knob 
● Håndtering inddækning og tæpper  
● Håndtering og anvendelse af stiger og rullestilads. 
● Håndtering sætstykker, kulisser, podier og Truss 

 
 
 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links 
m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):    
Praktisk opgaver: planlæg opstilling - lav opstilling - 
afprøvning - modtag godkendelse - nedtag udstyr. 

 
Fælles evaluering i plenum 
Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 
niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennemkompleksitetsgraden af den valgte opgave, og 
dels gennem en differentieret coaching og vejledning 

 
 

Undervisnings- og arbejdsformer:  
● Holdundervisning  
● Individuel undervisning  
● Selvstændige opgaver og selvledelse  
● Projekter  

 
 

Varighed: 1,6 uge  
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Showd
esign 

og TV-
Sceno
grafi 
(Fag 
nr. 

T002) 

Læringsmål: 
1) Med udgangspunkt i et Magasinprogram for 

TV, skal eleverne deltage i og få færdigheder i 
at udvikle, planlægge og udføre scenografi til 
et TV-show med livepublikum. Færdigheder 
skal kunne anvendes i forbindelse med Live-
shows i Eventbranchen. 
 

2) Faget er i høj grad baseret på praktiske og 
selvstændige aktiviteter med løbende 
vejledning fra lærer og branchefolk. 
Oplæg om teoretiske begreber og 
perspektiver. 
Selvstændigt arbejde med opgaver i TV-
produktionsmiljø på skolen. 
Differentieringen i undervisningen sker dels 
gennem kompleksitetsgraden af de valgte 
opgaver, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i 
slutningen af skoleperioden. 
 

4) Undervisning og øvelser foregår på skift i 
klasselokale og teatersal/blackbox, men der 
kan være tale om at dele af undervisning 
bliver forlagt til locations ude i byen.  

 
 

UVM mål: 
1) Eleven kan deltage i at 
udvikle, planlægge og udføre 
scenografi til et TV-show med 
publikum.  
 
2) Eleven er kan vurdere om en 
scenografiske elementer kan 
fungere på en TV-skærm eller på 
storskærm ved livearrangement. 

Varighed: 2 uger 

Faget bedømmes bestået/ikke bestået 
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TV-
lyd, 

Interf
ace 
og 

show
tekni
k (Fag 

nr. 
T003) 

Undervisningsmodulets formål: 
● At gøre eleven i stand til at vælge redundante 

løsninger 
● At give eleven indblik i post produktion 
● At gøre eleven i stand til vare tage afviklingssikkerhed 
● At give eleven indblik i sync / clock løsninger 
● At gøre eleven i stand til at vælge det rette PA-design 

til opgaven 
● At give eleven indblik i standarter og normer inden 

for broadcast 
● At give eleven det nødvendige kendskab til relevante 

fagtermer og procedurer 
 
 
Elevens læringsudbytte: 
Generelle praktiske færdigheder i lyd-arbejde omkring TV-
produktion samt grundlæggende kendskab til hjælpemidler og 
arbejdsformer 
 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum 
Selvstændigt arbejde  
Praktisk øvelse med udgangspunkt i en aktuel case  
Selvstændigt arbejde og praktiske øvelser i typisk 4 personers 
grupper  
Virksomhedsbesøg 
 
Valg af opgaver: 
Fremstilling af system / blokdiamgram hvor af løsninger / 
redundans fremgår 
Fremstilling af PA-Lyddesign i visualiserings software 
Opstilling, afprøvning samt indregulering af PA-anlæg 
Opgave i optage teknik med fokus på udstyring / standarter 
samt muligheder for post produktion 
  
 
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ evaluering i 
forløbet.  
 
 
 

UVM mål: 
1) Eleven kan deltage i at 
udvikle, planlægge og udføre 
lydteknik til afvikling af live TV-
show med publikum.  
 
2) Eleven er bekendt med de 
afgørende faktorer ved PA-
lyddesign til Live TV-show 
 
3) Eleven får indsigt i redundante 
løsninger og ”single point of 
failure” 
 
4) Eleven forstår at prioriterer 
afviklingssikkerhed 
 
5) Eleven forstår sammenhæng i 
mellem lyd i salen og lyden på TV 
 
6) Eleven er bekendt med de 
almindeligste relevante 
fagtermer og arbejdsgange i TV-
produktion 
 
7) Eleven har kendskab til 
metering, standarter og 
formater 
 

Varighed: 2 uger 

Faget bedømmes bestået/ikke bestået. 
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Hovedforløb 2: 
På dette forløb arbejder eleverne med at udbygge deres viden fra hovedforløb 1 i grundlæggende scene-, 
lyd-, AV- og lysteknik. I den forbindelse lægges der stor vægt på samarbejde mellem scenografi, lyd og lys, 
og eleverne arbejder frem i mod en større musik-produktion i samarbejde med samarbejdspartnere out 
house, således at eleven kan indgå i samarbejdsrelationer med andre brancher.  
 
Forløbet afsluttes med et case-baseret inhouse-projekt hvor viden, færdigheder og kompetencer kan 
afprøves og bedømmes i praksis. Inden det afsluttende projekt lærer eleverne at lodde, hvilket inddrages i 
produktionen. 
Dette projekt danner grundlag for eventuel bedømmelse af teater-, udstillings- og eventeknisk 
produktionsassistent og for skolepraktikelevers afslutning af trin 1 inden overgang til trin 2. 
 
 

 

Faglig 
komm
unikat

ion 
(Fag 
nr. 

11517) 

 
Læringsmål: 
 

1) Eleverne skal lære at betjene relevant udstyr 
og software på engelsk. Manualer søges og 
relevant info udtrækkes. Elever skal bruge 
engelske fagudtryk på tværs af fagspecialer, 
ligesom begreber fra tilstødende fagområder, 
som foto og Film/TV vil blive berørt. Der 
arbejdes med tekniske ridere og 
scenemesterbrev på dansk og engelsk, ligesom 
mailkomunikation på engelsk benyttes. 
 

2) Undervisningen består af moduler rettet mod 
de overordnede fagområder; Lyd, Lys, AV og 
Sceneteknik, ligesom der vil være en 
introduktion til faget mere generelt. 
Modulerne vil i nogen grad blive integreret 
med undervisning på de overordnede 
fagområder. 
 

UVM mål: 
1) Eleven kan forstå og formidle 
brancherelevante informationer 
og data på engelsk i skrift og 
tale. 
  
2) Eleven kan søge og anvende 
relevante informationer på 
engelsk ved at anvende 
informationsteknologi.   
 
3) Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og 
sammenhængende sprog i 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 
4) Eleven kan på en forståelig og 
hensigtsmæssig måde redegøre 
for fagets metoder samt 
brancherelevante planlægnings- 
og arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder på engelsk. 
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3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
delkarakter efter 7-trinsskalaen i slutningen af 
skoleperioden. 

 
4) Vi vil arbejde med internet, software, 

manualer mm. 
 
Varighed: 1 uge 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 

 

 

 

Lydtek
nik  

(Fag 
nr. 

3719) 

 
Undervisningsmodulets formål: 

● At styrke elevens kendskab til de almindeligste 
forstærkertyper og deres opbygning og vedligehold. 

● At give eleven indblik i software til overvågning samt 
fjernstyring af forstærkere med indbygget DSP 

● At træne elevens evner i praktisk anvendelse af 
beregning af impedans, spændingsfald og effekt 

● At give eleven grundlæggende kendskab til delefilter 
typer og deres anvendelse 

● At give eleven grundlæggende kendskab til 
højttalertyper, kobling principper og vedligehold 
samt fejlfinding 

● Højne niveauet af elevens anvendelse af software til 
forudsigelse af et højttaler lyddesign 

● At gøre eleven sikker i at foretage måling af lydtryk, 
frekvensgang, polaritet samt faseforløb  

● At fremme elevens evner til at opsætte og forkable 
en analog og digital mixerpult i en opstilling med 
fokus på gainstruktur, signal / støjforhold, filtrering, 
signalbearbejdelse og signalvej 

● Højne elevens forståelse af de forskellige typer 
outboard udstyr og deres anvendelse 

● At sikre at eleven forstår hvornår outboard anvendes 
inserted og hvornår det skal anvendes in-line 

● At fremme eleven evner til at kunne verificere et 
højttalersystems enkeltkomponenter ved anvendelse 
af testsignal 

UVM mål  
1) Eleven kan ud fra viden om 
grundbegreber inden for lyd, 
akustik og lydteknik 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lydanlæg til en 
given opgave. 
 
2) Eleven kan opstille og 
sammensætte anlægget 
sikkerhedsmæssigt og 
støjmæssigt forsvarligt. 
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lydproduktion.  
 
4) Eleven kan indgå som assistent 
på en større lydproduktion.  
 
5) Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lydteknisk udstyr 
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● At gøre eleven øvet i at kunne indregulere et 
højttalersystem ved hjælp af udringning, testsignal 
samt anvendelse af FFT-baseret målesoftware 

● At give eleven rutine i at gennemføre et line tjek og 
en lydprøve 

● At sikre at eleven forstår at sammenkoble et 
lydanlæg til en kendt opgave med mikrofoner, 
mixerpult, forstærkere og højttalere 

● At sikre at eleven kan anvende sin viden til at 
håndhæve egen og andres sikkerhed 
 

Elevens læringsudbytte :   
Praktiske færdigheder i anvendelse af forstærkere, 
delefiltre, højttalere og subwoofere. Fortrolighed i 
anvendelse af de væsentligste formler til brug for 
fremtidige beregninger. Opnå rutine i vedligehold 
Praktiske færdigheder i anvendelse af mixerpult 
samt i arbejdet med live-lyd mv. 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum - selvstændigt arbejde med 
opgaver og øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
 

Valg af opgaver – inklusive tegninger, instruktioner, 
links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):    
Elevøvelse i cardioid sub og end fire opstilling 
Elevøvelse med opstilling og sammenkobling af 
passiv, aktiv og self powered højttalere 
Elevøvelse med måling af dB/oktav med FFT-baseret software  
Elevøvelse med udarbejdelse af blokdiagram over mixerpult 
Elevøvelse i 4 forskellige opstillinger: 

1. Vælgermøde - live mikrofoner 
2. Event digital - virtual sound check 
3. Event FOH analog - virtual sound check 
4. Event Monitor analog - live mikrofoner 

 Praktisk elevøvelse i test af højttalersystem herunder måling 
af polaritet 
Praktisk elevøvelse i Udringning af mikrofon/ 
højttaler system ved hjælp af den grafiske equalizer 
Praktisk elevøvelse i korrekt gennemførsel af line 
tjek og lydprøve ved hjælp af virtual sound tjek 
 
 
Evaluering: 



41 

 

Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet.  
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based 
learningmultiple choice test. 
 
 

Varighed: 1 uger 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 

 

 Læringsmål UVM mål 
Håndt
ering 

og 
surring 

af 
udstyr 
(Fag 
nr. 

4337) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At give eleven forståelse for relevante termer og 
begreber. 
At gøre eleven bekendt med lovgivning inden for området 
samt ansvarsfordeling 
At give eleven kendskab til de relevante hjælpemidler 
herunder beregninger og tabeller 
  
Elevens læringsudbytte :   
Generelle praktiske færdigheder i håndtering og surring 
af udstyr. Korrekt anvendelse af hjælpemidler samt 
anvendelse af tabelopslag og beregninger 
  
Valg af arbejdsformer : 
Korte oplæg i plenum - selvstændigt arbejde med web 
baserede skriftlige opgaver. 
Praktiske øvelser i 4 mands grupper 

1) Eleven kan stuve og surre 
brancherelevant udstyr på 
lastbiler, påhængsvogne eller 
andre køretøjer således at 
transporten kan gennemføres 
uden skader. 
 
2) Eleven kan anvende 
surringsgrej, foretage afstivning 
og afspærring af udstyret, korrekt 
læsning og hensigtsmæssig 
transport og 
stuvningsplanlægning under 
hensyntagen til klimatiske 
forhold samt have kendskab til 
forsikringsforhold. 
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Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links 
m.m:    
Teoretisk test i stoffet. Praktisk opgaver i vognpakning 
samt anvendelse af hjælpemidler. Heri indgår bl. 
a.  branche relevant udstyr samt lift, ramper, 
surringsbånd.  
Elever udfordres forskelligt afhængig af forhåndsviden 
 
Varighed: 0,6 uge 

Faget afsluttes med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
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Lystek
nik  

(Fag 
nr. 

3725) 

Læringsmål 
1) Med udgangspunkt i en grundlæggende 

kendskab til lys og lysudstyr skal eleven lære 
at udvælge, sammenkoble og anvende udstyr i 
praksis og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Vil vil arbejde med menneskelig perception, 
farvelære, lysets begreber, ligesom det 
historiske perspektiv og traditioner i 
forskellige brancher. Eleven lærer at kende, 
udvælge og anvende lamper, lysarmaturer, 
dæmpere, stativer og lysborde, til forskellige 
formål. Motorlamper og avancerede lysborde 
benyttes sammen med konventionelt 
lysudstyr. 
 

2) Faget er opdelt i moduler af 1, 2 og 3 dages 
varighed. 
Dialog om teoretiske begreber og 
perspektiver. 
Selvstændigt arbejde med mindre opgaver 
og øvelser i grupper med praktiske øvelser. 
Differentieringen i undervisningen sker dels 
gennem niveaudeling i gruppedannelsen, 
dels gennem kompleksitetsgraden af den 
valgte opgave, og dels gennem en 
differentieret coaching og vejledning 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
delkarakter i slutningen af skoleperioden. 
 

4) Undervisning og øvelser foregår på skift i 
klasselokale og teatersal/blackbox, men der 
kan være tale om at dele af undervisning 
bliver forlagt til locations ude i byen. Vi 

UVM mål  
1) Eleven kan ud fra viden om 
æstetik og lysteknik, 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lysanlæg til en 
given opgave.  
 
2) Eleven kan opstille og 
ophænge anlægget 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lysproduktion.  
 
4) Eleven kan indgå som 
assistent på en større 
lysproduktion.  
 
5) Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lysteknisk udstyr. 
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benytter både pc-simulering og skolens 
professionelle lys og rigningsudstyr. 

 

Varighed: 1 uge 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
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 Læringsmål  
AV-

teknik  
(Fag 
nr. 

3728) 

 
1) Med udgangspunkt i videoprojektion og dlp/lcd-

projektorer vil vi stifte bekendskab med de 
relevante stik, formater og begreber, med 
henblik på at kunne få billeder og videoindhold 
på lærred, væg eller lign. De særlige forhold 
omkring produktioner ude på hoteller, 
konferencecentre og sportshaller diskuteres, 
ligesom de særlige udfordringer der viser sig når 
man kommunikerer fagligt med ikke 
fagpersoner, f.eks. når de kommer med en 
Powerpoint der ikke matcher opløsningen på 
videoprojektoren. De lydmæssige aspekter 
berøres, men ligger primært under faget Lyd. 
 

2) Faget er opdelt i moduler af 1, 2 og 3 dages 
varighed. 
Dialog om teoretiske begreber og perspektiver. 
Selvstændigt arbejde med mindre opgaver og 
øvelser i grupper med praktiske øvelser. 
Differentieringen i undervisningen sker dels 
gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennem kompleksitetsgraden af den valgte 
opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 
 

3) Evaluering foregår løbende både kollektivt og 
enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. Der afgives 
standpunktskarakter i slutningen af 
skoleperioden. 
 

4) Undervisning og øvelser foregår på skift i 
klasselokale og teatersal/blackbox, men der kan 
være tale om at dele af undervisning bliver 
forlagt til locations ude i byen 

 
 

UVM mål  
1) Eleven kan med scenisk 
fremførelse som formål 
dimensionere og sammensætte 
et AV-setup til en given opgave.  
 
2) Eleven kan opstille og bruge 
udstyret sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt  
 
3) Eleven kan selvstændigt 
planlægge, optage, redigere og 
gennemføre en mindre AV-
produktion.  
 
4) Eleven kan indgå som 
assistent på en større AV-
produktion. 
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Varighed: 3 dage 

Der afgives standpunktskarakter ved afslutning af modulet.  
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El og 
elektr
onik 
(Fag 
nr. 

3843) 

Læringsmål: 
Undervisningsmodulernes formål: 
Give eleven en grundlæggende indsigt i anvendelse af el i fagene 
med respekt for sikkerhed, gældende regler og lovgivning. Give 
eleven evner til at foretage enkle monteringer af brancherelevante 
stik- og kabeltyper. 
  
Elevens læringsudbytte 
EL: 

• Grundlæggende kendskab til forsyningsnettet 
• Forståelse af nulling og jord 
• Kendskab til brumsløjfer og hvor disse undgås 
• Forståelse for galvanisk adskillelse 
• Materialekendskab 
• Forståelse af anvendelse af fejlstrømsrelæ 
• Forståelse af anvendelse af sikringer 
• Grundlæggende kendskab til stærkstrømsreglementet 
• Forståelse af begrebet ”instrueret person” 
• Indsigt i spændingsdistribution i en given opgave 
• Kendskab til Ohms lov 
• Er i stand til at foretage effektberegninger ved hjælp af 

effektloven 
• Indsigt i kabeltværsnit / kabellængde og spændingsfald 
• Kendskab til IP-Klassificering 

  
Valg af arbejdsformer: 

• Oplæg i plenum 
• Gruppearbejde (2-5 mands grupper) 
• Skriftligt arbejde i form af tegnings og beregningsopgaver 
• Løbende vejledning og coaching af grupper i forbindelse 

med opgaveløsning 
• Praktisk arbejde på værksted 
• Evaluering i plenum 

  
Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og 
forventet varighed:    

• Udformning af distributionstegning ved hjælp af pc-baseret 
tegneprogram 

• Quiz og Byt øvelser i det præsenterede stof 
• Beregningsopgaver i Ohm lov og spændingsdelere, effekt 

og spændingstab 
• Skriftlig aflevering af afsluttende opgave 
• Praktiske montage øvelser på værksted 
• Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 

niveaudeling i gruppedannelsen, dels gennem 
kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem 
en differentieret coaching og vejledning 

  
 
  
 
Elektronik 
 

UVM mål: 
1) Eleven har kendskab til og kan 
anvende de elektriske 
grundbegreber i givne praktiske 
situationer.  
 
2) Eleven har kendskab til 
stærkstrømslovgivningen og 
forsyningsnettets opbygning.  
 
3) Eleven kan dimensionere og 
montere branchespecifikt udstyr, 
herunder udføre mekanisk 
montage og printlodning.  
 
4) Eleven kender de almindelige 
el symboler og komponenter 
samt kan læse og udarbejde 
eldiagrammer for mindre 
kredsløb.  
 
5) Eleven har kendskab til ESD.  
 
6) Eleven kan anvende relevant 
elteknisk måleudstyr. 
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Undervisningsmodulernes formål: 
Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori nødvendig for 
forståelse af elektroniske kredsløb og deres funktion. Give eleven 
evner til at foretage enkle monteringer af brancherelevante stik- og 
kabeltyper samt indsigt i loddeteknik samt arbejdsmiljøregler om 
dette. 
 
Varighed: 1 uge+1 dag 
Dele af undervisningen kan placeres på NEXTs afdeling i 
Ishøj. 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 

 

Scene-, 
stand- 

og 
lokati-
onstek

nik 
(Fag 
nr. 

3854) 

Læringsmål 
Eleven opnår et fundament af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i scene-, stand- og lokationsteknik 
og viden kendskab til udstyret der tilhøre. Hvor der er et 
styrket fokus på samarbejde, kommunikation, 
planlægning, sikkerhed og adfærd.  

 
Ved afslutningen af faget kan eleven:  

 
● Demonstrere omfattende Scene-, stand- og 

lokationsteknisk grundviden.  
● Demonstrere grundige færdigheder inden for 

generelle Scene-, stand- og lokationsteknisk 
arbejdsmetoder og processer.  

● Demonstrere viden og forståelse til øvrige 
Scene-, stand- og lokationsteknisk fagområder. 

● Evnen til at kommunikere og samarbejde. 
● Eleven skal evnen til planlægge, sikkerheds 

vurderer og håndhæve arbejdsmiljøloven.  
● At eleven har viden og forståelse for 

brandimprægnering, brandregler og regler for 
publikumsopbygning. 

● At eleven opnår viden om forskellige scene 
typer, terminologien, arbejdsfunktioner, 
fagudtryk og adfærd. 

● At eleven udfører sceneplaner og udfører 
opmåling, afmærkning og inddækning og 
kendskab til tæppetyper og hvordan de 
håndteres. 

 

 
UVM mål 
1) Eleven kan håndtere enkle 
scenetekniske elementer i 
henhold til gældende 
sikkerhedsbestemmelser og 
stærkstrømsreglementet. 
 
2) Eleven kan sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt planlægge og anvende 
almindeligt forekommende 
brancherelevant rigningsudstyr.  
 
3) Eleven har kendskab til 
almindeligt løftegrej, træktyper 
og kan gøre brug af tovtræk, 
knuder og splejsninger.  
 
4) Eleven kan vælge, anvende og 
vedligeholde almindeligt 
forekommende brancherelevant 
værktøj og udstyr.  
 
5) Eleven har kendskab til 
scenetyper, sceneplaner og faste 
installationer.  
 
6) Eleven kender til love, regler 
og sikkerhedsforskrifter ved 
brugen af speciel effekts. 
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Indhold: 
 
I faget Scene-, stand- og lokationsteknisk arbejdes der 
praktisk og teoretisk med et udvalg af følgende 
områder: 
● Løfteteknik og fysiologi  
● Sikkerhedsregler/vurdering og procedurer  
● Grundlæggende praksis og teoretiske begreber 

inden for lyd, lys og Scene-, stand- og 
lokationsteknisk 

● Værksteder, maskinhåndtering og el-værktøj  
● El-lære  
● Rigning  
● Programmering og automatisering / midi-protokol  
● Digitale redskaber  
● Opmåling og afmærkning 
● Udveksling og taljer, træk og knob 
● Håndtering inddækning og tæpper  
● Håndtering og anvendelse af stiger og rullestilads. 
● Håndtering sætstykker, kulisser, podier og Truss 

 
 
 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links 
m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):    
Praktisk opgaver: planlæg opstilling - lav opstilling - 
afprøvning - modtag godkendelse - nedtag udstyr. 

 
Fælles evaluering i plenum 
Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 
niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennemkompleksitetsgraden af den valgte opgave, og 
dels gennem en differentieret coaching og vejledning 

 
 

Undervisnings- og arbejdsformer:  
● Holdundervisning  
● Individuel undervisning  
● Selvstændige opgaver og selvledelse  
● Projekter  
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Varighed: 2 uger+1 dag  

 

Lagers
tyring 
(Fag 
nr. 

4201) 

Læringsmål: 

Ved afslutningen af modulet Lagerstyring kan eleven:  

● Forstå hvordan lagerstyring og logistik fungerer 
og har eleven har erhvervet den dertilhørende 
resurseforståelse. 

● Anvende et IT-lagerstyringsprogram til at 
foretage enkle, forekommende rutineprægede 
arbejdsopgaver i forhold til lager og logistik  

Indhold:  

I modulet Lagerstyring introduceres eleven til styring af 
lagre ved hjælp af IT-lagerstyringsprogram:  

● der arbejdes med simple arbejdsopgaver i 
forbindelse med registrering af indgående varer 
og registrering af varernes placering på lageret  

● der arbejdes med registrering af vareafgange på 
lageret  

● der arbejdes med optælling og justering af 
beholdninger på lageret   

Undervisnings- og arbejdsformer:  

Der benyttes følgende undervisning-og arbejdsformer: 

● Undervisning i plenum 

● Individuel vejledning og formativ evaluering 

● Praktiske øvelser og opgaver 

UVM mål: 
1) Eleven kan medvirke ved 
udførelsen af almindeligt 
forekommende lagerarbejde, 
herunder medvirke til optimal, 
funktionel indretning og styring 
af et lager. 

Varighed: 0,4 uge 

Der afgives karakter efter 7-trins skalaen 
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Komm
unikat
ion og 
samar
bejde 
(Fag 
nr. 

3850) 

Læringsmål: 

Ved afslutningen af modulet Kommunikation og 
samarbejde kan eleven:  

● Demonstrere viden om teorier og metoder 
inden for kommunikationsfeltet.  

● Kommunikere integrerende og konstruktivt 
med samarbejdspartnere i en kunstnerisk og 
praktisk arbejdsproces.  

● Formidle idéer og fagviden til fagspecialister 
som såvel ikke-fagspecialister.  

Indhold:  

I modulet Kommunikation og samarbejde arbejdes 
der med et udvalg af følgende områder:  

● Kommunikationsteori og -praksis  

● Kollektive arbejdsprocesser og 
samarbejdsformer  

● Konflikthåndtering  

● Psykologiske modeller  

● Læringsperspektiver  

● Sproglige tilgange  

● Præsentationsteknikker  

● Forhandlingsteknikker  

Undervisnings- og arbejdsformer:  

Der benyttes følgende undervisning-og 
arbejdsformer: 

1) Eleven kan anvende 
hensigtsmæssige 
kommunikationsformer til 
forskellige situationer.  
 
2) Eleven kan anvende 
kropssprog med vægt på 
nonverbale faktorers betydning 
for kommunikation.  
 
3) Eleven kan anvende dialog og 
argumentation som 
samarbejdsværktøjer.  
 
4) Eleven kan udvise fælles 
ansvarlighed og arbejde efter 
fælles mål i 
gruppesammenhænge.  
 
5) Eleven har forståelse for 
forskellige roller og 
personlighedstypers betydning 
for gruppesammensætning. 
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● Undervisning i plenum 

● Individuel vejledning  

● Praktiske øvelser 

● Projekter / Rollespil  

Evaluering: 

Der foretages løbende gennem modulet 
bedømmelse af elevens indsats og færdigheder ud 
fra de af læreren stillede opgaver. 
Ved afslutning af faget konfererer læreren med 
eleven og finder i fællesskab en karakter efter 7-
skalaen for elevens kunnen og indsats.  

Varighed:1,0 uge 

Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 

 

 

 

 

Lyd 
design 

(Fag 
nr. 

T001) 

Læringsmål 
Undervisningsmodulets formål: 
At give eleven en nuanceret forståelse for den dramatiske effekt af 
lydbilleder og lydbaggrunde. 
At gøre eleven bekendt med relevant software og hjælpemidler her 
under anvendelse af lydbiblioteker 
At gøre eleven i stand til at programmere og afvikle ved hjælp af 
show control software  
  
Elevens læringsudbytte : 
Generelle praktiske færdigheder i lyddesign og grundlæggende 
kendskab til hjælpemidler og arbejdsformer 
  
Valg af arbejdsformer : 
Korte oplæg i plenum 
Selvstændigt arbejde 
Praktisk øvelse med udgangspunkt i en case 
Selvstændigt arbejde og praktiske øvelser i 4 mands grupper 
  
Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m:    
selvstændigt arbejde med indsamling og bearbejdning af reallyde 
-  selvstændigt arbejde med skabelse af elektroniske effektlyde. 

UVM mål 
1) Eleven kan ud fra viden om 
grundbegreber inden for lyddesign, 
akustik og lydteknik forstå, tolke og 
kreere lydbilleder 
  
2) Eleven kan anvende relevant 
software til skabelse af lyddesign 
  
3) Eleven kan selvstændigt planlægge og 
gennemføre et lyddesign 
  
4) Eleven kan anvende og afvikle ved 
hjælp af show-control software 
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Praktisk øvelse med udgangspunkt i en case hvor opsætning, 
programmering og afvikling ved hjælp af show control software 
indgår. 
Elever udfordres forskelligt afhængig af forhåndsviden 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ evaluering i forløbet. 
Selve forløbet afsluttes ved at de enkelte hold afvikler deres resultat 
for de øvrige og modtager feedback ud fra et på forhånd givet 
feedbackskema for at sikre ensartethed og seriøsitet. 
 
Varighed: 2 uger 

Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 

 

 

Den afsluttende prøve på Trin 1 

Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve, som består 
af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamen med fremmed censur.  

Projektet løses inden for to sammenhængende uger.  

Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Elevens præstation bedømmes med én karakter, 
der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.  

Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin, samt elever i 
skolepraktik.  Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver. 

  



54 

 

 

Trin 2 – specialet Teatertekniker 
 
Teatertekniker Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 
 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 
 
Projektgennemførelse 3859 1 uger 3 uger 4 uger 
Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 
3D, visualisering og 
animation 

3861 2 uger  2 uger 

Fremstilling af 
kulisser, rekvisitter og 
dekorationer 

3862 0,8 uge 0,4 uge 1,5 uge 

Kvalitetsstyring 3863  0,6 uge 0,6 uge 
Lyd 3864 1 uge 1 uge 2 uger 
Teater - lys 3865 1 uge 2 uger 3 uger 
Sceneteknik  3866 1,2 uge 0,2 uge 1,5 uge 
 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 4,5 uger 
 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 2 uger  2 uger 

Udvidet rigning 4217  2 uge 2 uge 

Regi 4212  0,6 uge 0,6 uge 

Deko træ & maling 4211  1,4 uge 1,4 uge 

MIDI 4221  1 uge 1 uge 
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Hovedforløb 3 

På hovedforløb arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af 
specialer i mindst en outhouseprojekt. 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projekt-
gennem
førelse 
(Fag 
nr. 

3859) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven kendskab til projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles sprog. 
         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 

anvendelse af disse 
         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på korrekt 

vis. 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af audio visuelle - 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4 
mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele 
klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt 
eller en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, 
præsentation og 
fremlæggelse. 

Varighed: 1,0 uge 
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Fag Læringsmål  UVM mål 
Stil – 

og 
idéhis
torie 
(Fag 
nr. 

3860) 

 
Læringsmål Stil- og Idéhistorie 
  
Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik over 
historien med fokus på de elementer der har direkte 
betydning for scenisk fremførelse. Her tænkes både 
teaterforestillinger, musicals, performance, 
koncerter, udstillinger mm. Give eleven evner til at 
orientere sig og søge yderligere oplysninger, når det 
er påkrævet til teknisk løsningsvalg. 
  
Valg af arbejdsformer og opgaver: 
  
Oplæg i plenum og dialogundervisning. 
  
Fremstilling af tidslinjer og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og 
styremæssige og politiske perioder, som 
gruppearbejde. 
  
Projekt hvor eleverne med udgangspunkt i 2 
forskellige perioder laver sammenligninger. 
Projektet afsluttes med præsentation, der 
anskueliggør forskellige og ligheder mellem 
perioderne. Præsentation kan være scenisk, 
powerpoint, video eller mundtlig fremstilling med 
visuelle og auditive eksempler. Projektet laves som 
gruppearbejde. Selve formen på præsentation har 
sekundær stilling og må ikke optage mere end 30% 
af projektiden. 
  
Evaluering af undervisning i plenum. 
 

1) Eleven har et 
grundlæggende indblik i de 
idéhistoriske baggrunde for de 
forskellige epokers mentalitet, 
filosofi, dagligliv og 
kunstneriske udtryk. 
 
2) Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 
3) Eleven kan ud fra kendskab 
til forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk 
med relevans for branchen. 

Varighed: 1,0 uge 
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Fag Læringsmål UVM mål 

3D, 
visuali
sering 

og 
anima

tion 
 (Fag 
nr. 

3861) 

Tegnemodul 
tegnemodulet består af to kurser hvor der fokuseres 
på tegningens tekniske aspekt. Tegning bliver tilgået 
som et håndværk, og du lærer specifikke metoder 
baseret på fundamentale principper såsom form, 
komposition m.m. 
  
Det er fokusere udelukkende på tegnehåndværket. 
  
Grundlæggende tegneforståelse varighed 1 uge. 
Brancherelateret tegneforståelse varighed 0,4 uge 
  
Visualiserings modul 
Modulet I visualisering består tilblivelse af 
animationer. 
  
Varighed 0,6 uge 
  
Valg af arbejdsformer: 
Der vil være korte oplæg i plenum, derudover 
løbende vejledning og coaching i forbindelse med 
opgaveløsning. 
bl.a. ved anvendelse af selvstændigt arbejde med 
tegneopgaver ved computer. 
  
Valg af opgaver 
Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 
niveaforskelle, dels gennem kompleksitetsgraden af 
den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning. 
  
Der vil være aflevering af afsluttende opgave. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
  

1) Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
volumenmodeller, herunder 
ekstruderede og 
rotationssymmetriske emner.  
 
2) Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
overflademodeller.  
 
3) Eleven kan anvende det 3-
aksede koordinatsystem ved 
placering af emner, kameraer, 
lyskilder o.l.  
 
4) Eleven kan generere 
færdige bitmap-billeder af 
emnet til brug ved udskrift 
eller elektronisk fremvisning. 
 
5) Eleven kan definere og 
redigere enkle materialer til 
anvendelse på 3-D modeller.  
 
6) Eleven kan oprette og 
redigere enkle animationer, 
herunder animering af 3-D 
modeller, lyskilder, kameraer 
o.l. 
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Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået 

Varighed: 2,0 uger 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Frems
tilling 

af 
kuliss

er, 
rekvis
itter 
og 

dekor
atione

r 
 (Fag 
nr. 

3862) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en rutine af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i kulisse fremstilling og viden til 
processen der tilhøre. Eleven kommer til at arbejde 
med teoretiske og praktiske opgaver, der tager 
udgangspunkt i kulisse fremstilling. 
  
Elevens læringsudbytte : 
Udvise grundlæggende viden om 
konstruktionsprincipper i forbindelse med realisering 
af kulisser, rekvisitter og dekorationer. 
Demonstrere grundlæggende metodebevidsthed og 
håndværksmæssige færdigheder forbindelse med 
research og realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 
Udvise grundlæggende viden om forskellige 
materialers potentialer og funktioner i relation til et 
samlet visuelt udtryk og anvende denne viden i 
arbejdet med enkle konstruktioner af såvel store 
som små elementer. 
  
Indhold: 
I faget Kulissefremstilling, rekvisitter og dekorationer 
arbejdes der praktisk og teoretisk med et udvalg af 
følgende områder: 
  

·       Funktion af scenedesign, udseende af 
scenedesign og økonomi for konstruktion. 

·       Kulisser- og rekvisitter typer, opbygning og 
konstruktioner. 

·       Målestoksforhold, tekniske tegninger, 
grundplaner og modeller. 

·       Værksteder, håndtering maskiner og 

1) Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 
2) Eleven har kendskab til og 
kan vælge materialer til brug 
ved rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 
3) Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 
4) Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 
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værktøj med dertil hørende sikkerhed. 
·       Ergonomi og fokus på EGA, ensidig 

gentagende arbejde, ergonomisk rigtige 
arbejdsstillinger, med fokus på̊ korrekte 
arbejdsstillinger. 

·       Materialekendskab og forbrug 
·       Afstøbnings teknikker, kopiring og 

reproduktion,  form arbejde +/- 
·       Overfladebehandling og skruktur. 
·       Maling- og klæbemiddelkendskab 
·       Maleteknikker og patinering. 

  
Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
Evaluering:  Forløbet evalueres / bedømmes ved 
brug af formativ og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

• Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) og (elev 
– elev) 

• Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – elev) 
• Feedback af elevens daglige virke 
• (lærer – elev) 
Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence. 
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Varighed: 0,8 uger 

 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
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Lyd 
(Fag 
nr. 

3864) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         Sikre at eleven forstår at dimensionere, 

udvælge og sammenkoble de rette 
komponenter til et større lydanlæg 

·         At sikre elevens forståelse for vigtigheden 
af distribution af strøm samt korrekt 
anvendelse af jord og balanceret kobling   

·         Øge elevens forståelse for håndtering af 
højttalere samt ophængning af disse 

·         Give eleven forståelse for vigtigheden af 
skærpet opmærksom på problematikker 
forbundet med firmware 

·         Give eleven rutine i løbende korrekt 
vedligehold af udstyr 
  

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 
         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 

software korrekt 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle - selvstændigt arbejde med opgaver og 
øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
 Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
 Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
  
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 
7-trins skalae 

1) Eleven kan konfigurere et 
større lydanlæg.  
 
2) Eleven kan betjene og 
sammenkoble mixerpulte, PA-
anlæg, monitoranlæg, 
båndmaskiner analogt og 
digitalt redigeringsudstyr mv. 
 
3) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
 
4) Eleven har kendskab til 
akustiklære, signalbehandling, 
lydkompendier, mixing samt 
digital- og analoglyd.  
 
5) Eleven har kendskab til 
udstyr og software til digital 
lydbearbejdning og kan 
udnytte flersporsteknik til 
fremstilling af en 
kompletlydside til en given 
opgave. 

Varighed: 1,0 uger 
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Fag Læringsmål  UVM mål 
Teater 
– Lys  
(Fag 
nr. 

3865) 

 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist i på trin 1, vil eleven 
lære at udvælge, sammenkoble og anvende større 
opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner, begreber, 
forståelser for og traditioner i teater branchen. 
Give eleven rutine og styrke i anvendelse af 
lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og lysborde til 
forskellige opgaver & formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
enkeltvis, i par eller større grupper –  både i 
klasselokale og teatersal/blackbox. 
Firmabesøg og undervisning på locations uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 

1) Eleven kan lyssætte og 
afvikle en forestilling. ’ 
 
2) Eleven kan placere og 
fastgøre lamper og 
belysningsarmatur på givne 
positioner under iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr. 
 
3) Eleven kan udforme og 
følge en lysplan og en 
belastningsplan.  
 
4) Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 
5) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr.  
 
6) Eleven har kendskab til lys- 
og farveteori samt 
grundprincipper for 
lyssætning.  
 
7) Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til 
midi og andre protokoller. 
 
8) Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
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Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve eller 
multiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået. 
 

fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 1,2 uger 

 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Scene
teknik 
(Fag 
nr. 

3866) 

Netværk / IP adresser: 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven forståelse for netværkstopologi 
Give eleven rutine i anvendes af de nødvendige 
termer og beregninger 
Styrke elevens forståelse af bl. a. WAN, LAN, WLAN, 
WEB, MAC, IP, NAT, DHCP og DNS 
At gøre eleven i stand til at sammensætte 
computere og udstyr på mest hensigtsmæssige 
måde 
Give eleven rutine i anvendes og valg af netværks 
switch, routere, hubs m. fl. 
At gøre eleven i stand til at vælge rette kabeltyper og 
terminering til en opgave 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 

1) Eleven kan selvstændigt 
betjene og vedligeholde 
almindeligt sceneteknisk 
udstyr i henhold til gældende 
love, regler og 
sikkerhedsforskrifter. 
 
2) Eleven kan opsætte og 
nedtage kulisser, dekorationer 
og scenetæpper i forbindelse 
med prøver og forestillinger.  
 
3) Eleven kan afvikle prøver og 
forestillinger i samarbejde 
med 
regissører/forestillingsledere. 
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Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle medier - Selvstændigt arbejde med opgaver 
og øvelser i par og eller 4 mands grupper –  Eventuel 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med opsætning af statisk 
netværksadresse på computer 
Praktiske øvelser med opsætning af lokalt netværk 
Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af 
netværk ved anvendelse af manageable switch 
Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af 
netværksbaseret brancherelevant udstyr 
Skriftlig test i stoffet 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based 
learningmultiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Delelementet bedømmes med bestået / ikke bestået 
Varighed: 0.6 uge 
 
 
Varighed: 1,6 uger 

 

Endvidere gennemføres det valgfrie uddannelsesspecifikke fag: Billeddannelse for lysteknikere. Se 
beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 
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Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag. Eleverne vælger mellem 
forskelige valgfrie uddannelsesspecifikke fag og endelig gennemføres selve svendeprøven. 

Fag Læringsmål UVM mål 
Proje
ktgen
nemf
ørelse 
(Fag 
nr. 

3859) 

Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven indgående kendskab til 
projektgennemførsel fra initieringsfasen og til projekt 
afslutning.  
At give eleven fornøden indsigt i at lede og gennemføre 
et projekt / produktion 
At give eleven kendskab til anvendelse af sky-baserede 
softwareværktøjer til projektgennemførsel. 
At gøre forventningsafstemning til en del af 
projektgennemførsel. 
At give eleven værktøjer til effektiv afholdelse af møder. 
At sikre elevens forståelse af at arbejde i teams, 
udarbejdelse af projektplan samt projektramme. 
At sikre at eleven er i stand til at stå for økonomistyring i 
form af budget, kassekladde og afsluttende regnskab. 
At give eleven værktøjer til fremlæggelse 
 
Elevens læringsudbytte: 

         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

         Være i stand til at stå for projektgennemførsel / 
produktionsledelse på korrekt vis. 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle 
midler - selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og 
eller 4 mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele 
klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
Afsluttende selvstændig skriftlig opgave 
 
Faget anvendes endvidere til gennemførsel af selve 
svendeprøveforløbet på 10 arbejdsdage bestående af  
skriftlig prøve, praktisk prøve samt mundtlig eksamination. 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen. Svendeprøven bedømmes særskilt. 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt 
eller en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, 
præsentation og 
fremlæggelse. 
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Varighed 3 uger 

 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Frems
tilling 

af 
kuliss

er, 
rekvis
itter 
og 

dekor
atione

r 
 (Fag 
nr. 

3862) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en rutine af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i kulisse fremstilling og viden til 
processen der tilhøre. Eleven kommer til at arbejde 
med teoretiske og praktiske opgaver, der tager 
udgangspunkt i kulisse fremstilling. 
  
Elevens læringsudbytte : 
Udvise grundlæggende viden om 
konstruktionsprincipper i forbindelse med realisering 
af kulisser, rekvisitter og dekorationer. 
Demonstrere grundlæggende metodebevidsthed og 
håndværksmæssige færdigheder forbindelse med 
research og realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 
Udvise grundlæggende viden om forskellige 
materialers potentialer og funktioner i relation til et 
samlet visuelt udtryk og anvende denne viden i 
arbejdet med enkle konstruktioner af såvel store 
som små elementer. 
  
Indhold: 
I faget Kulissefremstilling, rekvisitter og dekorationer 
arbejdes der praktisk og teoretisk med et udvalg af 
følgende områder: 
  

·       Funktion af scenedesign, udseende af 
scenedesign og økonomi for konstruktion. 

1) Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 
2) Eleven har kendskab til og 
kan vælge materialer til brug 
ved rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 
3) Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 
4) Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 
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·       Kulisser- og rekvisitter typer, opbygning og 
konstruktioner. 

·       Målestoksforhold, tekniske tegninger, 
grundplaner og modeller. 

·       Værksteder, håndtering maskiner og 
værktøj med dertil hørende sikkerhed. 

·       Ergonomi og fokus på EGA, ensidig 
gentagende arbejde, ergonomisk rigtige 
arbejdsstillinger, med fokus på̊ korrekte 
arbejdsstillinger. 

·       Materialekendskab og forbrug 
·       Afstøbnings teknikker, kopiring og 

reproduktion,  form arbejde +/- 
·       Overfladebehandling og skruktur. 
·       Maling- og klæbemiddelkendskab 
·       Maleteknikker og patinering. 

  
Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
Evaluering:  Forløbet evalueres / bedømmes ved 
brug af formativ og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

•  Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) 
og (elev – elev) 
•  Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – 
elev) 
•  Feedback af elevens daglige virke 
•  (lærer – elev) 

Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence. 
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Varighed: 0,4 uge 

 

 

 

 

 

 

Fag Læringsmål:   UVM mål 
Kvalit
etssty
ring 
(Fag 
nr. 

3863) 

Faget indgår i enhver produktionsplanlægning, 
gennemførsel og evaluering.  
Eleverne opøver vurderingsevne og evalueringsevne 
både i forhold til egen produktionsplanlægning og 
gennemførsel, økonomi, sikkerhedsforhold og egne 
arbejdsprocesser.  
Samtidig arbejdes konkrete cases med 
kundeorientering, således at eleven opnår viden om 
kvalitetsstyring i forhold til aftager fx i forhold til 
afgivelse af tilbud, gennemførsel og evaluering.  
 
Endvidere indgår faget i elevens selvevaluering både 
løbende og i forbindelse med svendeprøven. 
 
 
 
 
 
 

1) Eleven har kendskab til et 
kvalitetsstyringssystem og kan 
anvende specifikke 
kvalitetsstyringsprocedurer i 
forhold til eget 
arbejde. 
 
2) Eleven har forståelse af 
kvalitetsstyringens betydning 
for en virksomhed i 
forbindelse med udførte 
opgaver.  
 
3) Eleven kan vurdere og 
fastlægge kvalitetsniveauet for 
enkle processer og helheder 
inden for eget arbejdsområde. 

Varighed: 0,6 uge 
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Fag Læringsmål:  UVM mål 
Lyd 
(Fag 
nr. 

3864) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         Styrke elevens forståelse af digital 

multitrack samt signalbehandling 
·         Give eleven værktøjer til at kunne arbejde 

selvstændigt med lyddesign 
·         Give eleven rutine i anvendes af de 

nødvendige termer samt beregninger i 
arbejdet med lyd 

·         Give eleven forståelse for psykoakustiske 
fænomener som Haas effekten og dens 
betydning for lyd i teater sammenhænge 

·         At træne elevens hørelse 
·         Give eleven rutine i at udvælge og anvende 

trådløse mikrofoner herunder montering af 
mikrofoner på skuespillere 
  
  

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 
         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 

software korrekt 

1) Eleven kan konfigurere et 
større lydanlæg.  
 
2) Eleven kan betjene og 
sammenkoble mixerpulte, PA-
anlæg, monitoranlæg, 
båndmaskiner analogt og 
digitalt redigeringsudstyr mv. 
 
3) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
 
4) Eleven har kendskab til 
akustiklære, signalbehandling, 
lydkompendier, mixing samt 
digital- og analoglyd.  
 
5) Eleven har kendskab til 
udstyr og software til digital 
lydbearbejdning og kan 
udnytte flersporsteknik til 
fremstilling af en 
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Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle - selvstændigt arbejde med opgaver og 
øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Praktiske øvelser med montering af mikrofoner på 
personer 
Udarbejdelse af lyddesign til en given opgave 
Øvelse i praktisk anvendelse af show control 
software 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
 
Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 

kompletlydside til en given 
opgave. 

Varighed: 1,0 uger 
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Fag Læringsmål  UVM mål 
Teater 
– Lys  
(Fag 
nr. 

3865) 

Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist i på trin HF1, HF2 
Og HF3, vil eleven lære at udvælge, sammenkoble og 
anvende større opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner. Give eleven 
rutine og styrke i anvendelse af lysarmaturer, 
dæmpere, kabeltyper og lysborde til forskellige 
opgaver & formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
enkeltvis, i par eller større grupper –  både i 
klasselokale og teatersal/blackbox. 
Firmabesøg og undervisning på locations uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve eller 
multiple choice test. 

1) Eleven kan lyssætte og 
afvikle en forestilling. ’ 
 
2) Eleven kan placere og 
fastgøre lamper og 
belysningsarmatur på givne 
positioner under iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr. 
 
3) Eleven kan udforme og 
følge en lysplan og en 
belastningsplan.  
 
4) Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 
5) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr.  
 
6) Eleven har kendskab til lys- 
og farveteori samt 
grundprincipper for 
lyssætning.  
 
7) Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til 
midi og andre protokoller. 
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Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået. 
 

8) Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 2,0 uger 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
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Scene
teknik 
(Fag 
nr. 

3866) 

Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en rutine af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i sceneteknik og viden til 
udstyret der tilhøre. Hvor der er fokus på 
samarbejde, kommunikation, planlægning sikkerhed 
og afvikling. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Demonstrere omfattende Sceneteknisk viden. 
Demonstrere færdigheder inden for generelle 
Sceneteknisk arbejdsmetoder og processer herunder 
afvikling. 
Demonstrere viden og forståelse til øvrige 
Sceneteknisk fagområder. 
Evnen til at kommunikere og samarbejde. 
Eleven skal kunne på rutine niveau planlægge, 
sikkerheds vurderer og håndhæve arbejdsmiljøloven. 
At eleven har viden og forståelse for 
brandimprægnering, brandregler og regler for 
publikumsopbygning. 
At eleven har rutine i forskellige scene typer, 
terminologien, arbejdsfunktioner, fagudtryk og 
adfærd. 
At eleven udfører sceneplaner og udfører opmåling, 
afmærkning og inddækning og til tæppetyper og 
hvordan de håndteres. 

Indhold: 
I faget Sceneteknisk arbejdes der praktisk og 
teoretisk med et udvalg af følgende områder: 

·       Løfteteknik og fysiologi 
·       Sikkerhedsregler/vurdering og procedurer 
·       Generelle begreber inden for Sceneteknisk 
·       Værksteder, håndtering maskiner og 
værktøj 
·       El-lære 
·       Rigning 
·       Programmering og automatisering / midi-
protokol og IP adresser. 
·       Digitale redskaber 
·       Mekaniske løsninger / pneumatik 
·       Opmåling og afmærkning 

1) Eleven kan selvstændigt 
betjene og vedligeholde 
almindeligt sceneteknisk 
udstyr i henhold til gældende 
love, regler og 
sikkerhedsforskrifter. 
 
2) Eleven kan opsætte og 
nedtage kulisser, dekorationer 
og scenetæpper i forbindelse 
med prøver og forestillinger.  
 
3) Eleven kan afvikle prøver og 
forestillinger i samarbejde 
med 
regissører/forestillingsledere. 
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·       Udveksling og taljer, træk og knob 
·       Håndtering inddækning og tæpper 
·       Håndtering og anvendelse af stiger og rulle 
stilads. 
·       Håndtering sætstykker, kulisser, podier og 
Truss  

Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. F.eks. : planlæg opstilling - 
lav opstilling – afprøvning/afvikling - modtag 
godkendelse - nedtag udstyr. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
  
Evaluering: 
Fælles evaluering i plenum 
Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 
niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennemkompleksitetsgraden af den valgte opgave, 
og dels gennem en differentieret coaching og 
vejledning 
Varighed: 0,2 uger 

 

Forløbet afsluttes med selve svendeprøven. 
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Trin 2 – specialet Udstillingstekniker 
 

Udstillingstekniker Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 
 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Obligatoriske fag 13,5 uge 
Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 
Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 
3D, visualisering og 
animation 

3861 2 uger  2 uger 

Fremstilling af 
kulisser, rekvisitter og 
dekorationer 

3862 0,8 uge 0,6 uge 1,5 uge 

Kvalitetsstyring 3863  0,6 uge 0,5 uge 
Lyd 3864 1 uge 1 uge 2 uger 
Udstilling- lys 3865 1 uge 1,5 uge 2,5 uger 
Tysk niveau f 10827 1 uge 1 uge 2 uger 
 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  4,5 uger 
  H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 1,8 uge  2 uger 

Udvidet rigning 4217  1 uge 1 uge 
Regi 4212  0,6 uge 0,6 uge 
Deko træ & maling 4211  1,4 uge 1,4 uge 
MIDI 4221  1 uge 1 uge 
 

 

Hovedforløb 3 

På hovedforløb arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af 
specialer i mindst en outhouseprojekt. 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven kendskab til projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
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(Fag 
nr. 

3859) 

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles sprog. 
         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 

anvendelse af disse 
         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på korrekt vis. 

Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle - 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4 
mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
 

 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 

Varighed: 1,0 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Stil – 

og 
idéhis
torie 
(Fag 
nr. 

3860) 

  
Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik over 
historien med fokus på de elemneter der har direkte 
betydning for scenisk fremførelse. Her tænkes både 
teaterforestillinger, musicals, performance, 
koncerter, udstillinger mm. Give eleven evner til at 
orientere sig og søge uderligere oplysninger, når det 
er påkrævet til teknisk løsningsvalg. 
  
Valg af arbejdsformer og opgaver: 
  
Oplæg i plenum og dialogundervisning. 
  
Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og 
styremæssige og politiske perioder, som 
gruppearbejde. 
  

1) Eleven har et 
grundlæggende indblik i de 
idéhistoriske baggrunde for de 
forskellige epokers mentalitet, 
filosofi, dagligliv og 
kunstneriske udtryk. 
 
2) Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 
3) Eleven kan ud fra kendskab 
til forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk 
med relevans for branchen. 
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Projekt hvor eleverne med udgangspunkt i 2 
forskellige perioder laver sammenligninger. 
Projektet afsluttes med præsentation, der 
anskueliggør forskellige og ligheder mellem 
perioderne. Præsentation kan være scenisk, 
powerpoint, video eller mundtlig fremstilling med 
visuelle og auditive eksempler. Projektet laves som 
gruppe arbejde. Selve formen på præsentation har 
sekundær stilling og må ikke optage mere end 30% 
af projektiden. 
  
Evaluering af undervisning i plenum.  
 
Varighed: 1,0 uge 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
3D, 

visuali
sering 

og 
anima

tion 
 (Fag 
nr. 

3861) 

 
Tegnemodul 
tegnemodulet består af to kurser hvor der fokuseres 
på tegningens tekniske aspekt. Tegning bliver tilgået 
som et håndværk, og du lærer specifikke metoder 
baseret på fundamentale principper såsom form, 
komposition m.m. 
Det er fokusere udelukkende på tegnehåndværket. 
 Grundlæggende tegneforståelse varighed 1 uge. 
Brancherelateret tegneforståelse varighed 0,4 uge 
  
Visualiserings modul 
Modulet I visualisering består tilblivelse af 
animationer. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Der vil være korte oplæg i plenum, derudover 
løbende vejledning og coaching i forbindelse med 
opgaveløsning. 
bl.a. ved anvendelse af selvstændigt arbejde med 
tegneopgaver ved computer. 
  

1) Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
volumenmodeller, herunder 
ekstruderede og 
rotationssymmetriske emner.  
 
2) Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
overflademodeller.  
 
3) Eleven kan anvende det 3-
aksede koordinatsystem ved 
placering af emner, kameraer, 
lyskilder o.l.  
 
4) Eleven kan generere 
færdige bitmap-billeder af 
emnet til brug ved udskrift 
eller elektronisk fremvisning. 
 



78 

 

Valg af opgaver 
Differentieringen i undervisningen sker dels gennem 
niveaforskelle, dels gennem kompleksitetsgraden af 
den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning. 
  
Der vil være aflevering af afsluttende opgave. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
  
Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået 
 

5) Eleven kan definere og 
redigere enkle materialer til 
anvendelse på 3-D modeller.  
 
6) Eleven kan oprette og 
redigere enkle animationer, 
herunder animering af 3-D 
modeller, lyskilder, kameraer 
o.l. 

Varighed: 2,0 uger 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Frems
tilling 

af 
kuliss

er, 
rekvis
itter 
og 

dekor
atione

r 
 (Fag 
nr. 

3862) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en rutine af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i kulisse fremstilling og viden til 
processen der tilhøre. Eleven kommer til at arbejde 
med teoretiske og praktiske opgaver, der tager 
udgangspunkt i kulisse fremstilling. 
  
Elevens læringsudbytte : 
Udvise grundlæggende viden om 
konstruktionsprincipper i forbindelse med realisering 
af kulisser, rekvisitter og dekorationer. 
Demonstrere grundlæggende metodebevidsthed og 
håndværksmæssige færdigheder forbindelse med 
research og realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 
Udvise grundlæggende viden om forskellige 
materialers potentialer og funktioner i relation til et 
samlet visuelt udtryk og anvende denne viden i 
arbejdet med enkle konstruktioner af såvel store 
som små elementer. 
  

1) Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 
2) Eleven har kendskab til og 
kan vælge materialer til brug 
ved rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 
3) Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 
4) Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 



79 

 

Indhold: 
I faget Kulissefremstilling, rekvisitter og dekorationer 
arbejdes der praktisk og teoretisk med et udvalg af 
følgende områder: 
  

·       Funktion af scenedesign, udseende af 
scenedesign og økonomi for konstruktion. 

·       Kulisser- og rekvisitter typer, opbygning og 
konstruktioner. 

·       Målestoksforhold, tekniske tegninger, 
grundplaner og modeller. 

·       Værksteder, håndtering maskiner og 
værktøj med dertil hørende sikkerhed. 

·       Ergonomi og fokus på EGA, ensidig 
gentagende arbejde, ergonomisk rigtige 
arbejdsstillinger, med fokus på̊ korrekte 
arbejdsstillinger. 

·       Materialekendskab og forbrug 
·       Afstøbnings teknikker, kopiring og 

reproduktion,  form arbejde +/- 
·       Overfladebehandling og skruktur. 
·       Maling- og klæbemiddelkendskab 
·       Maleteknikker og patinering. 

  
Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
Evaluering:  Forløbet evalueres / bedømmes ved 
brug af formativ og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

• Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) og (elev 
– elev) 



80 

 

• Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – elev) 
• Feedback af elevens daglige virke 
• (lærer – elev) 
Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence. 
 
Varighed: 0,8 uger 

 

 

 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Lyd 
(Fag 
nr. 

3864) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         Sikre at eleven forstår at dimensionere, 

udvælge og sammenkoble de rette 
komponenter til et større lydanlæg 

·         At sikre elevens forståelse for vigtigheden 
af distribution af strøm samt korrekt 
anvendelse af jord og balanceret kobling   

·         Øge elevens forståelse for håndtering af 
højttalere samt ophængning af disse 

·         Give eleven forståelse for vigtigheden af 
skærpet opmærksom på problematikker 
forbundet med firmware 

·         Give eleven rutine i løbende korrekt 
vedligehold af udstyr 
  

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 
         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 

software korrekt 
Valg af arbejdsformer: 

1) Eleven kan konfigurere et 
større lydanlæg.  
 
2) Eleven kan betjene og 
sammenkoble mixerpulte, PA-
anlæg, monitoranlæg, 
båndmaskiner analogt og 
digitalt redigeringsudstyr mv. 
 
3) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
 
4) Eleven har kendskab til 
akustiklære, signalbehandling, 
lydkompendier, mixing samt 
digital- og analoglyd.  
 
5) Eleven har kendskab til 
udstyr og software til digital 
lydbearbejdning og kan 
udnytte flersporsteknik til 
fremstilling af en 
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Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle - selvstændigt arbejde med opgaver og 
øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 
7-trins skalaen 

kompletlydside til en given 
opgave. 

Varighed: 1,0 uger 

 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Udstill
ing – 
Lys  
(Fag 
nr. 

3871) 

 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist i på trin 1, vil eleven 
lære at udvælge, sammenkoble og anvende større 
opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner, begreber, 
forståelser for og traditioner i udstillings branchen. 
Give eleven rutine og styrke i anvendelse af 
lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og lysborde til 
forskellige opgaver & formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 

1) Eleven kan lyssætte og 
afvikle en given opgave. 
 
2) Eleven kan placere og 
fastgøre lamper og 
belysningsarmatur på givne 
positioner under iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr 
 
3) Eleven kan udforme og 
følge en lysplan og en 
belastningsplan.  
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Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
enkeltvis, i par eller større grupper –  både i 
klasselokale og teatersal/blackbox. 
Firmabesøg og undervisning på locations uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve eller 
multiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået. 

4) Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 
5) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
 
6) Eleven har kendskab til lys- 
og farveteori samt 
grundprincipper for 
lyssætning.  
 
7) Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til 
midi og andre protokoller. 
 
8) Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 1 uge  

 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Netværk / IP adresser: 
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Scene
teknik 
(Fag 
nr. 

3866) 

Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven forståelse for netværkstopologi 
Give eleven rutine i anvendes af de nødvendige 
termer og beregninger 
Styrke elevens forståelse af bl. a. WAN, LAN, WLAN, 
WEB, MAC, IP, NAT, DHCP og DNS 
At gøre eleven i stand til at sammensætte 
computere og udstyr på mest hensigtsmæssige 
måde 
Give eleven rutine i anvendes og valg af netværks 
switch, routere, hubs m. fl. 
At gøre eleven i stand til at vælge rette kabeltyper og 
terminering til en opgave 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle medier - Selvstændigt arbejde med opgaver 
og øvelser i par og eller 4 mands grupper –  Eventuel 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med opsætning af statisk 
netværksadresse på computer 
Praktiske øvelser med opsætning af lokalt netværk 
Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af 
netværk ved anvendelse af manageable switch 
Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af 
netværksbaseret brancherelevant udstyr 
Skriftlig test i stoffet 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 

1) Eleven kan selvstændigt 
betjene og vedligeholde 
almindeligt sceneteknisk 
udstyr i henhold til gældende 
love, regler og 
sikkerhedsforskrifter. 
 
2) Eleven kan opsætte og 
nedtage kulisser, dekorationer 
og scenetæpper i forbindelse 
med prøver og forestillinger.  
 
3) Eleven kan afvikle prøver og 
forestillinger i samarbejde 
med 
regissører/forestillingsledere. 
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Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based 
learningmultiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Delelementet bedømmes med bestået / ikke bestået 
Varighed: 0.6 uge 
 
 
Varighed: 1,6 uger 

 

 

Fag Læringsmål:  UVM mål 

Tysk F I faget arbejdes med skriftlig og 
mundtlig kommunikation i 
hverdagssituationer og i 
situationer knyttet til branchen 
udstillingstekniker. Der arbejdes 
med sproglig korrekthed samt 
med særlige kendetegn ved 
social samfærdsel i forhold til 
tyske samarbejdspartnere.  

Hvor det kan lade sig gøre 
gennemføres forløbet i NEXTs 
flexordning på merkantil 
afdeling som et samlet forløb, 
hvoraf den del er digitaliseret. 

Faget afsluttes med udprøvning 
efter 7 trins skalaen. 

 

 

Kommunikation: 
Eleven kan På grundlæggende niveau forstå  
hovedindholdet af talt fremmedsprog om  
udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan på grundlæggende niveau forstå  
hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster 
 om udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præ- 
cision i et sammenhængende sprog med afgrænset  
ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af  
de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 
Eleven kan referere og præsentere et forberedt stof- 
område. 
Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i  
samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis  
præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog ’ 
tilpasset udvalgte emner. 
Eleven kan anvende og bearbejde viden og informa- 
tioner skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, 
 tekster og situationer. 
Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord,  
billeder, film, animation og lyd til at kommunikere  
mundtligt og skriftligt. 
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Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og  
læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 
situation og formål. 
Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikati- 
onsstrategier, herunder bruge omskrivninger, over 
begreber og synonymer. 
Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skrivefor- 
mål, herunder anvende viden om skriveprocessens  
faser. 
Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler,  
hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
 grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøg- 
ning, tekstproduktion. 
Eleven kan anvende informationer og kilder, selv- 
stændigt og kritisk. 
Sprogbrug Sprogtilegnelse: 
Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et  
tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden  
for udvalgte emner. 
Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og  
forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for ud      
situationer. 
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatisk      
hensigtsmæssig kommunikation følge. 
Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbyg- 
ning af tekster med sans for struktur og sammen- 
hæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, 
 uddannelse, samfund og personlige og almene for- 
hold. 
Kultur- og samfundsforhold: 
Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden  
om adfærd, normer og værdier hos brugere af frem- 
medsproget i erhverv, samfund og i personlige og  
almene sammenhænge. 
Eleven kan drage sammenligninger og genkende  
enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 
Eleven kan identificere grundlæggende viden om  
erhverv, kultur og samfund i kontakten med menne- 
sker, der bruger fremmedsproget som modersmål  
eller som internationalt kommunikationsmiddel. 
 

 

2 uger fordelt mellem 
hovedforløb 3 og 4 
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Endvidere gennemføres det valgfrit uddannelsesspecifikfag Billeddannelse for lystekniker. De 
beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 

 

Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag. Eleverne vælger mellem 
forskelige valgfrie uddannelsesspecifikke fag og endelig gennemføres selve svendeprøven. 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 
(Fag 
nr. 

3859) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven indgående kendskab til 
projektgennemførsel fra initieringsfasen og til projekt 
afslutning.  
At give eleven fornøden indsigt i at lede og gennemføre 
et projekt / produktion 
At give eleven kendskab til anvendelse af sky-baserede 
softwareværktøjer til projektgennemførsel. 
At gøre forventningsafstemning til en del af 
projektgennemførsel. 
At give eleven værktøjer til effektiv afholdelse af møder. 
At sikre elevens forståelse af at arbejde i teams, 
udarbejdelse af projektplan samt projektramme. 
At sikre at eleven er i stand til at stå for økonomistyring i 
form af budget, kassekladde og afsluttende regnskab. 
At give eleven værktøjer til fremlæggelse 
 
Elevens læringsudbytte: 

         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

         Være i stand til at stå for projektgennemførsel / 
produktionsledelse på korrekt vis. 
 
Valg af arbejdsformer: 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 
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Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle 
midler - selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og 
eller 4 mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele 
klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
Afsluttende selvstændig skriftlig opgave 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen. 
 
Faget anvendes endvidere til gennemførsel af selve 
svendeprøveforløbet på 10 arbejdsdage bestående af  skriftlig 
prøve, praktisk prøve samt mundtlig eksamination. 
 
 
 
Varighed: 3,0 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Frems
tilling 

af 
kuliss

er, 
rekvis
itter 
og 

dekor
atione

r 
 (Fag 
nr. 

3862) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en rutine af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i kulisse fremstilling og viden til 
processen der tilhøre. Eleven kommer til at arbejde 
med teoretiske og praktiske opgaver, der tager 
udgangspunkt i kulisse fremstilling. 
  
Elevens læringsudbytte : 
Udvise grundlæggende viden om 
konstruktionsprincipper i forbindelse med realisering 
af kulisser, rekvisitter og dekorationer. 
Demonstrere grundlæggende metodebevidsthed og 
håndværksmæssige færdigheder forbindelse med 
research og realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 
Udvise grundlæggende viden om forskellige 
materialers potentialer og funktioner i relation til et 
samlet visuelt udtryk og anvende denne viden i 
arbejdet med enkle konstruktioner af såvel store 
som små elementer. 
  

1) Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 
2) Eleven har kendskab til og 
kan vælge materialer til brug 
ved rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 
3) Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 
4) Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 
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Indhold: 
I faget Kulissefremstilling, rekvisitter og dekorationer 
arbejdes der praktisk og teoretisk med et udvalg af 
følgende områder: 
  

·       Funktion af scenedesign, udseende af 
scenedesign og økonomi for konstruktion. 

·       Kulisser- og rekvisitter typer, opbygning og 
konstruktioner. 

·       Målestoksforhold, tekniske tegninger, 
grundplaner og modeller. 

·       Værksteder, håndtering maskiner og 
værktøj med dertil hørende sikkerhed. 

·       Ergonomi og fokus på EGA, ensidig 
gentagende arbejde, ergonomisk rigtige 
arbejdsstillinger, med fokus på̊ korrekte 
arbejdsstillinger. 

·       Materialekendskab og forbrug 
·       Afstøbnings teknikker, kopiring og 

reproduktion,  form arbejde +/- 
·       Overfladebehandling og skruktur. 
·       Maling- og klæbemiddelkendskab 
·       Maleteknikker og patinering. 

  
Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
Evaluering:  Forløbet evalueres / bedømmes ved 
brug af formativ og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

•  Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) 
og (elev – elev) 
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•  Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – 
elev) 
•  Feedback af elevens daglige virke 
•  (lærer – elev) 

Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence. 
  
 
 
 
 
 
Varighed: 0,6 uger 

 

 

Fag Læringsmål:  UVM mål 
Kvalit
etssty
ring 
(Fag 
nr. 

3863) 

 
Faget indgår i enhver produktionsplanlægning, 
gennemførsel og evaluering.  
Eleverne opøver vurderingsevne og evalueringsevne 
både i forhold til egen produktionsplanlægning og 
gennemførsel, økonomi, sikkerhedsforhold og egne 
arbejdsprocesser.  
Samtidig arbejdes konkrete cases med 
kundeorientering, således at eleven opnår viden om 
kvalitetsstyring i forhold til aftager fx i forhold til 
afgivelse af tilbud, gennemførsel og evaluering.  
 
Endvidere indgår faget i elevens selvevaluering både 
løbende og i forbindelse med svendeprøven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Eleven har kendskab til et 
kvalitetsstyringssystem og kan 
anvende specifikke 
kvalitetsstyringsprocedurer i 
forhold til eget 
arbejde. 
 
2) Eleven har forståelse af 
kvalitetsstyringens betydning 
for en virksomhed i 
forbindelse med udførte 
opgaver.  
 
3) Eleven kan vurdere og 
fastlægge kvalitetsniveauet for 
enkle processer og helheder 
inden for eget arbejdsområde. 
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Varighed: 0,6 uge 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Lyd 
(Fag 
nr. 

3864) 

 
·         Styrke elevens forståelse af digital 

multitrack samt signalbehandling 
·         Give eleven værktøjer til at kunne arbejde 

selvstændigt med lyddesign 
·         Give eleven rutine i anvendes af de 

nødvendige termer samt beregninger i 
arbejdet med lyd 

·         Give eleven forståelse for psykoakustiske 
fænomener som Haas effekten og dens 
betydning for lyd i teater sammenhænge 

·         At træne elevens hørelse 
·         Give eleven rutine i at udvælge og anvende 

trådløse mikrofoner herunder montering af 
mikrofoner på skuespillere 
   

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 
         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 

software korrekt 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle - selvstændigt arbejde med opgaver og 
øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Praktiske øvelser med montering af mikrofoner på 
personer 

1) Eleven kan konfigurere et 
større lydanlæg.  
 
2) Eleven kan betjene og 
sammenkoble mixerpulte, PA-
anlæg, monitoranlæg, 
båndmaskiner analogt og 
digitalt redigeringsudstyr mv. 
 
3) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
 
4) Eleven har kendskab til 
akustiklære, signalbehandling, 
lydkompendier, mixing samt 
digital- og analoglyd.  
 
5) Eleven har kendskab til 
udstyr og software til digital 
lydbearbejdning og kan 
udnytte flersporsteknik til 
fremstilling af en 
kompletlydside til en given 
opgave. 
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Udarbejdelse af lyddesign til en given opgave 
Øvelse i praktisk anvendelse af show control 
software 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 
Varighed: 1,0 uger 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Udstill
ing – 
Lys  
(Fag 
nr. 

3871) 

Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist i på trin HF1, HF2 
Og HF3, vil eleven lære at udvælge, sammenkoble og 
anvende større opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner. Give eleven 
rutine og styrke i anvendelse af lysarmaturer, 
dæmpere, kabeltyper og lysborde til forskellige 
opgaver & formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 

1) Eleven kan lyssætte og 
afvikle en given opgave. 
 
2) Eleven kan placere og 
fastgøre lamper og 
belysningsarmatur på givne 
positioner under iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr 
 
3) Eleven kan udforme og 
følge en lysplan og en 
belastningsplan.  
 
4) Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 
5) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  
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Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
enkeltvis, i par eller større grupper –  både i 
klasselokale og teatersal/blackbox. 
Firmabesøg og undervisning på locations uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve eller 
multiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Bestået/ikke bestået. 
 

6) Eleven har kendskab til lys- 
og farveteori samt 
grundprincipper for 
lyssætning.  
 
7) Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til 
midi og andre protokoller. 
 
8) Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 1,5 uge 

 

 

Fag Læringsmål:  UVM mål 

Tysk F 

10827
F 

I faget arbejdes med skriftlig og 
mundtlig kommunikation i 
hverdagssituationer og i 
situationer knyttet til branchen 
udstillingstekniker. Der arbejdes 
med sproglig korrekthed samt 
med særlige kendetegn ved 
social samfærdsel i forhold til 
tyske samarbejdspartnere.  

Hvor det kan lade sig gøre 
gennemføres forløbet i NEXTs 

Kommunikation: 
Eleven kan På grundlæggende niveau forstå  
hovedindholdet af talt fremmedsprog om  
udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan på grundlæggende niveau forstå  
hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster 
 om udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præ- 
cision i et sammenhængende sprog med afgrænset  
ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af  
de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 
Eleven kan referere og præsentere et forberedt stof- 
område. 
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flexordning på merkantil 
afdeling som et samlet forløb, 
hvoraf den del er digitaliseret. 

Faget afsluttes med udprøvning 
efter 7 trins skalaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i  
samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis  
præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog ’ 
tilpasset udvalgte emner. 
Eleven kan anvende og bearbejde viden og informa- 
tioner skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, 
 tekster og situationer. 
Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord,  
billeder, film, animation og lyd til at kommunikere  
mundtligt og skriftligt. 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og  
læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 
situation og formål. 
Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikati- 
onsstrategier, herunder bruge omskrivninger, over 
begreber og synonymer. 
Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skrivefor- 
mål, herunder anvende viden om skriveprocessens  
faser. 
Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler,  
hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
 grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøg- 
ning, tekstproduktion. 
Eleven kan anvende informationer og kilder, selv- 
stændigt og kritisk. 
Sprogbrug Sprogtilegnelse: 
Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et  
tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden  
for udvalgte emner. 
Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og  
forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for ud      
situationer. 
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatisk      
hensigtsmæssig kommunikation følge. 
Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbyg- 
ning af tekster med sans for struktur og sammen- 
hæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, 
 uddannelse, samfund og personlige og almene for- 
hold. 
Kultur- og samfundsforhold: 

2 uger fordelt mellem 
hovedforløb 3 og 4 
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Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden  
om adfærd, normer og værdier hos brugere af frem- 
medsproget i erhverv, samfund og i personlige og  
almene sammenhænge. 
Eleven kan drage sammenligninger og genkende  
enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 
Eleven kan identificere grundlæggende viden om  
erhverv, kultur og samfund i kontakten med menne- 
sker, der bruger fremmedsproget som modersmål  
eller som internationalt kommunikationsmiddel. 
 

 

 

 

Forløbet afsluttes med selve svendeprøven. 
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Trin 2 – Eventtekniker med speciale i audioteknik 
 

Eventtekniker audioteknik   Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 
 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Obligatoriske fag 14 uger 
Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 
Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 
Musik for 
eventteknikere 

4202 1,6 uger  1,5 uger 

Eventlyd 4203 3,6 uger 3,8 uger 7,5 uger 
 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  6 uger 
  H3 H4  I alt (vejledende tid) 
Digital multitrack 4214 1 uge  0,5 
Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 1,8 uge  2 uger 

Udvidet rigning 4217  1 uge 1 uge 
Regi 4212  0,6 uge 0,6 uge 
Deko træ & maling 4211  1,4 uge 1,4 uge 
Midi / QLab. 4221  1 uge 1 uge 
 

 

Hovedforløb 3 

På hovedforløb arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af 
specialer i mindst en outhouseprojekt. 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 
(Fag 
nr. 

3859) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven kendskab til projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles sprog. 
         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 

anvendelse af disse 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
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         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på korrekt vis. 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle - 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4 
mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
 
 
 
 
 
 

selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 

Varighed: 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

Fag Læringsmål:  UVM mål 
Stil – 

og 
idéhis
torie 
(Fag 
nr. 

3860) 

 
 
Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik over 
historien med fokus på de elemneter der har direkte 
betydning for scenisk fremførelse. Her tænkes både 
teaterforestillinger, musicals, performance, 
koncerter, udstillinger mm. Give eleven evner til at 
orientere sig og søge uderligere oplysninger, når det 
er påkrævet til teknisk løsningsvalg. 

1) Eleven har et 
grundlæggende indblik i de 
idéhistoriske baggrunde for de 
forskellige epokers mentalitet, 
filosofi, dagligliv og 
kunstneriske udtryk. 
 
2) Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
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Valg af arbejdsformer og opgaver: 
  
Oplæg i plenum og dialogundervisning. 
  
Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og 
styremæssige og politiske perioder, som 
gruppearbejde. 
  
Projekt hvor eleverne med udgangspunkt i 2 
forskellige perioder laver sammenligninger. 
Projektet afsluttes med præsentation, der 
anskueliggør forskellige og ligheder mellem 
perioderne. Præsentation kan være scenisk, 
powerpoint, video eller mundtlig fremstilling med 
visuelle og auditive eksempler. Projektet laves som 
gruppe arbejde. Selve formen på præsentation har 
sekundær stilling og må ikke optage mere end 30% 
af projektiden. 
  
Evaluering af undervisning i plenum.  
 

relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 
3) Eleven kan ud fra kendskab 
til forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk 
med relevans for branchen. 

Varighed: 1,0 uge 

 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Musik 

for 
event
teknik

ere 
 (Fag 
nr. 

4202) 

Undervisningsmodulets formål: 
         Styrke elevens forståelse af musikhistorien 
         At gøre eleven i stand til at forstå nodesystemet 
         Give eleven rutine i anvendes nodeskrivning 
         Gøre eleven bekendt med akkordopbygning 
         Give eleven forståelse for de enkelte instrumenter 
         Gøre eleven i stand til at høre forskel på de 

forskellige instrumenter 

1) Eleven kan læse et partitur 
og forstå nodesystemet.  
 
2) Eleven har kendskab til de 
enkelte musikinstrumenter og 
deres karakteristika.  
 



98 

 

  
Elevens læringsudbytte: 

         Udbygning af node- samt musikkendskab 
         Indgående kendskab til de enkelte instrumenter, 

deres kendetegn og deres anvendelse i musikken 
         Skærpelse af evnen til at lytte selektivt 
         Forberede evner til at kommunikere med 

musikere, dirigenter, forestillingsledere etc 
          

Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle medier 
Praktisk demonstration 
Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
  
Valg af opgaver 
Skriftlig holdøvelse i fremstilling af oversize 
musikhistorisk tidslinje med illustrationer 
Skriftlige øvelser i anvendelse af nodesystemet 
Praktiske øvelser i lyttetræning og hørelære ved 
hjælp af browser baseret træningssoftware 
Skriftlig test i stoffet 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
 
Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 
 

3) Eleven kan skelne de 
enkelte instrumenter i 
orkesterpassager. 
 
4) Eleven har kendskab til og 
forstår sin egen placering i 
musikhistorien. 

Varighed: 1,6 uge 
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Fag Læringsmål:  UVM mål 
Eventlyd 

 (Fag nr. 4203) 
Undervisningsmodulets formål: 

·         Øge elevens forståelse for 
håndtering af højttalere samt 
ophængning af disse efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser 

·         Sikre eleven indgående kendskab til 
visualiseringssoftware fra førende PA 
højttaler producenter 

·         Sikre at eleven forstår at udvælge, 
dimensionere, opstille og 
sammenkoble de rette komponenter 
til et større lydanlæg 

·         Øge elevens færdigheder i at 
anvende relevant måleudstyr der i 
blandt pc-baseret til indregulering af 
PA systemer 

·         At sikre elevens forståelse for 
vigtigheden af distribution af strøm 
samt korrekt anvendelse af jord og 
balanceret kobling   

·         Give eleven forståelse for 
vigtigheden af skærpet opmærksom 
på problematikker forbundet med 
firmware 

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det 

nødvendige fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter 

og løsninger samt praktisk anvendelse af 
disse 

         Være i stand til at anvende relevant 
lydudstyr og software korrekt 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse 
af audio visuelle - selvstændigt arbejde med 
opgaver og øvelser i par og eller 4 mands 
grupper - fremlæggelse i grupper eller for 
hele klassen   
  

1) Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lydanlæg til 
givne opgaver. 
 
2) Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 
3) Eleven kan afvikle såvel 
små som store 
arrangementer og kan indgå 
i de arbejdsfunktioner som 
disse kræver.  
 
4) Eleven kan betjene 
brancherelevant analogt og 
digitalt lydudstyr.  
 
5) Eleven kan simulere og 
designe såvel små som store 
lydanlæg via pc-baserede 
3D-programmel. 
 
6) Eleven kan anvende pc-
baseret måleudstyr.  
 
7 Eleven har og kan anvende 
spektralt gehør.  
8 Eleven har kendskab til 
psykoakustik. 
 
9 Eleven har kendskab til 
aktuel lovgivning i 
forbindelse med støj.  
 
10 Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede 
sammenkoblinger med 
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Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet 
formativ evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative 
test som skriftlig prøve eller som game-based 
learning multiple choice test. 
 
Faget bedømmes med en 
standpunktskarakter efter 7-trins skalaen 

anvendelse af relevant 
måleudstyr.  
 
11 Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 
12 Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr.  

Varighed: 3,6 uger 

 

Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag. Eleverne vælger mellem 
forskelige valgfrie uddannelsesspecifikke fag og endelig gennemføres selve svendeprøven. 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 
(Fag 
nr. 

3859) 

Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven indgående kendskab til 
projektgennemførsel fra initieringsfasen og til projekt 
afslutning.  
At give eleven fornøden indsigt i at lede og gennemføre 
et projekt / produktion 
At give eleven kendskab til anvendelse af sky-baserede 
softwareværktøjer til projektgennemførsel. 
At gøre forventningsafstemning til en del af 
projektgennemførsel. 
At give eleven værktøjer til effektiv afholdelse af møder. 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
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At sikre elevens forståelse af at arbejde i teams, 
udarbejdelse af projektplan samt projektramme. 
At sikre at eleven er i stand til at stå for økonomistyring i 
form af budget, kassekladde og afsluttende regnskab. 
At give eleven værktøjer til fremlæggelse 
 
Elevens læringsudbytte: 

         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

         Være i stand til at stå for projektgennemførsel / 
produktionsledelse på korrekt vis. 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle 
midler - selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og 
eller 4 mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele 
klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
Afsluttende selvstændig skriftlig opgave 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
Faget anvendes endvidere til gennemførsel af selve 
svendeprøveforløbet på 10 arbejdsdage bestående af skriftlig 
prøve, praktisk prøve samt mundtlig eksamination. 
 
 

indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 

Varighed: 3,0 
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Fag Læringsmål UVM mål 
Event-

lyd 
 (Fag 
nr. 

4203) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         Give eleven rutine i løbende korrekt 

vedligehold af udstyr samt avanceret 
fejlfinding på komponentniveau ved 
anvendelse af relevant måleudstyr 

·         Give eleven rutine i afvikling af lyd i 
forskellige sammenhænge 

·         Øge elevens rutine i betjening af 
brancherelevant lydudstyr 

·         Give eleven indsigt i gældende lovgivning 
vedrørende støj og miljø 

·         Fremme elevens færdigheder i at anvende 
dennes viden om psykoakustik 
brancherelevant 

·         Udvikle elevens evne til at lytte selektivt 
 

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 
         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 

software korrekt 
 

Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle - selvstændigt arbejde med opgaver og 
øvelser i par og eller 4 mands grupper - 
fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 

1) Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lydanlæg til 
givne opgaver. 
 
2) Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 
3) Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og 
kan indgå i de 
arbejdsfunktioner som disse 
kræver.  
 
4) Eleven kan betjene 
brancherelevant analogt og 
digitalt lydudstyr.  
 
5) Eleven kan simulere og 
designe såvel små som store 
lydanlæg via pc-baserede 3D-
programmel. 
 
6) Eleven kan anvende pc-
baseret måleudstyr.  
 
7 Eleven har og kan anvende 
spektralt gehør.  
8 Eleven har kendskab til 
psykoakustik. 
 
9 Eleven har kendskab til 
aktuel lovgivning i forbindelse 
med støj.  
 
10 Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede 
sammenkoblinger med 
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Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
  
Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 
 
 
 
Varighed: 3,8 uge 

anvendelse af relevant 
måleudstyr.  
 
11 Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 
12 Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr. 

 

Forløbet afsluttes med selve svendeprøven. 

 

  

  



104 

 

 

 

Trin 2 – Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik 
 

Eventtekniker illuminationsteknik  Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 
 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Obligatoriske fag 
Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 
Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 
Musik for 
eventteknikere 

4202 1,6 uger  1,5 uge 

Eventlys 4204 3,6 uger 3,8 uger 7,5 uge 
 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  6 uger 
  H3 H4 I alt (vejledende tid) 
Animationen for LT 4222 1 uge  1 uge 
Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 1,8 uge  2 uger 

Udvidet rigning 4217  1 uge 1 uge 
Regi 4212  1 uge 1 uge 
Deko træ & maling 4211  1,4 uge 1,4 uge 
MIDI 4221  1 uge 1uge 
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Hovedforløb 3 

På hovedforløb arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af 
specialer i mindst en outhouseprojekt. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 
(Fag 
nr. 

3859) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven kendskab til projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles sprog. 
         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 

anvendelse af disse 
         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på korrekt vis. 

Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle - 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4 
mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 

Varighed: 1,0 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Stil – 

og 
idéhis
torie 
(Fag 
nr. 

3860) 

 
Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik over 
historien med fokus på de elemneter der har direkte 
betydning for scenisk fremførelse. Her tænkes både 
teaterforestillinger, musicals, performance, 
koncerter, udstillinger mm. Give eleven evner til at 

1) Eleven har et 
grundlæggende indblik i de 
idéhistoriske baggrunde for de 
forskellige epokers mentalitet, 
filosofi, dagligliv og 
kunstneriske udtryk. 
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orientere sig og søge uderligere oplysninger, når det 
er påkrævet til teknisk løsningsvalg. 
  
Valg af arbejdsformer og opgaver: 
  
Oplæg i plenum og dialogundervisning. 
  
Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og 
styremæssige og politiske perioder, som 
gruppearbejde. 
  
Projekt hvor eleverne med udgangspunkt i 2 
forskellige perioder laver sammenligninger. 
Projektet afsluttes med præsentation, der 
anskueliggør forskellige og ligheder mellem 
perioderne. Præsentation kan være scenisk, 
powerpoint, video eller mundtlig fremstilling med 
visuelle og auditive eksempler. Projektet laves som 
gruppe arbejde. Selve formen på præsentation har 
sekundær stilling og må ikke optage mere end 30% 
af projektiden. 
  
Evaluering af undervisning i plenum.  
 

2) Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 
3) Eleven kan ud fra kendskab 
til forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk 
med relevans for branchen. 

Varighed: 1,0 uge 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Musik 

for 
event
teknik

ere 
 (Fag 
nr. 

4202) 

Undervisningsmodulets formål: 
         Styrke elevens forståelse af musikhistorien 
         At gøre eleven i stand til at forstå nodesystemet 
         Give eleven rutine i anvendes nodeskrivning 
         Gøre eleven bekendt med akkordopbygning 
         Give eleven forståelse for de enkelte instrumenter 
         Gøre eleven i stand til at høre forskel på de 

forskellige instrumenter 
  

Elevens læringsudbytte: 

1) Eleven kan læse et partitur 
og forstå nodesystemet.  
 
2) Eleven har kendskab til de 
enkelte musikinstrumenter og 
deres karakteristika.  
 
3) Eleven kan skelne de 
enkelte instrumenter i 
orkesterpassager. 
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         Udbygning af node- samt musikkendskab 
         Indgående kendskab til de enkelte instrumenter, 

deres kendetegn og deres anvendelse i musikken 
         Skærpelse af evnen til at lytte selektivt 
         Forberede evner til at kommunikere med 

musikere, dirigenter, forestillingsledere etc 
          

Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle medier 
Praktisk demonstration 
Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser 
  
Valg af opgaver 
 
Skriftlig holdøvelse i fremstilling af oversize 
musikhistorisk tidslinje med illustrationer 
Skriftlige øvelser i anvendelse af nodesystemet 
Praktiske øvelser i lyttetræning og hørelære ved 
hjælp af browser baseret træningssoftware 
Skriftlig test i stoffet 
 Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
   
Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 
 

4) Eleven har kendskab til og 
forstår sin egen placering i 
musikhistorien. 

Varighed: 1,6 uge 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
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Eventl
ys 

 (Fag 
nr. 

4204) 

 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist på trin 1, vil eleven 
lære at udvælge, sammenkoble og anvende større 
opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger heriblandt tegne programmer, 
strømberegning, belastningsplaner, alm fejlfinding, 
forståelser for belysning, traditioner i forskellige 
lande og inden for branchen m.m. 
Give eleven rutine og styrke i anvendelse af 
lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og lysborde til 
forskellige opgaver og formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i 
enkeltvis, i par eller større grupper 
–  både i klasselokale og teatersal/blackbox. 
Firmabesøg og undervisning på locations, uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve 
ellermultiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Bedømmes efter 7 trinsskalaen. 

1) Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lysanlæg til 
givne opgaver.  
 
2) Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 
3) Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og 
kan indgå i de 
arbejdsfunktioner som disse 
kræver.  
 
4) Eleven kan betjene 
brancherelevant lysudstyr 
 
5) Eleven kan designe, 
visualisere og programmere 
lysopsætninger i pc-baseret 
3D-programmel.  
 
6) Eleven har indgående 
kendskab til farvelære, synets 
anatomi og psykologi.  
 
7) Eleven kan anvende 
lysmålingsudstyr og har indsigt 
i aktuel lovgivning omkring lys 
i det offentlige rum.  
 
8) Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede 
sammenkoblinger med 
anvendelse af relevant 
måleudstyr. 
 
9) Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
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10) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr. 

Varighed: 3,6 uger 

 

Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag. Eleverne vælger mellem 
forskelige valgfrie uddannelsesspecifikke fag og endelig gennemføres selve svendeprøven. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Projek
tgenn
emfør
else 
(Fag 
nr. 

3859) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven indgående kendskab til 
projektgennemførsel fra initieringsfasen og til projekt 
afslutning.  
At give eleven fornøden indsigt i at lede og gennemføre 
et projekt / produktion 
At give eleven kendskab til anvendelse af sky-baserede 
softwareværktøjer til projektgennemførsel. 
At gøre forventningsafstemning til en del af 
projektgennemførsel. 
At give eleven værktøjer til effektiv afholdelse af møder. 
At sikre elevens forståelse af at arbejde i teams, 
udarbejdelse af projektplan samt projektramme. 
At sikre at eleven er i stand til at stå for økonomistyring i 
form af budget, kassekladde og afsluttende regnskab. 
At give eleven værktøjer til fremlæggelse 
 
Elevens læringsudbytte: 

         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

         Være i stand til at stå for projektgennemførsel / 
produktionsledelse på korrekt vis. 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio visuelle 
midler - selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og 

1) Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2) Eleven kan med 
udgangspunkt i et givet oplæg 
selvstændigt og kreativt 
planlægge og styre projekter 
fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, 
mødeplanlægning og styring, 
implementering, præsentation 
og fremlæggelse. 
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eller 4 mands grupper - fremlæggelse i grupper eller for hele 
klassen   
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser i form af arbejde med cases 
Afsluttende selvstændig skriftlig opgave 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins 
skalaen 
 
Faget anvendes endvidere til gennemførsel af selve 
svendeprøveforløbet på 10 arbejdsdage bestående af  skriftlig 
prøve, praktisk prøve samt mundtlig eksamination. 
 
 
Varighed: 3,0 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Eventl

ys 
 (Fag 
nr. 

4204) 

 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til 
lys og lysudstyr, der er undervist i på trin HF1, Hf2 & 
HF3. Vil der blive arbejdet med forståelser for 
lysdesign, arbejdstegninger, strømberegning, 
Derudover vil der blive arbejdet med alm. fejlfinding, 
forståelser for belysning. Give eleven rutine og 
styrke i anvendelse af lysarmaturer, dæmpere, 
kabeltyper og lysborde til forskellige opgaver og 
formål m.m. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 
fælles tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til 
brug for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og 
løsninger samt anvendelse af disse. 
  
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl.a. ved anvendelse af 
selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i 
enkeltvis, i par eller større grupper 
–  både i klasselokale og teatersal/blackbox. 

1) Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lysanlæg til 
givne opgaver.  
 
2) Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 
3) Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og 
kan indgå i de 
arbejdsfunktioner som disse 
kræver.  
 
4) Eleven kan betjene 
brancherelevant lysudstyr 
 
5) Eleven kan designe, 
visualisere og programmere 
lysopsætninger i pc-baseret 
3D-programmel.  
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Firmabesøg og undervisning på locations, uden for 
skolen, kan forekomme. 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve 
ellermultiple choice test. 
  
Bedømmelse: 
Bedømmes efter 7 trinsskalaen. 
 
 
 
 
 
 
 

6) Eleven har indgående 
kendskab til farvelære, synets 
anatomi og psykologi.  
 
7) Eleven kan anvende 
lysmålingsudstyr og har indsigt 
i aktuel lovgivning omkring lys 
i det offentlige rum.  
 
8) Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede 
sammenkoblinger med 
anvendelse af relevant 
måleudstyr. 
 
9) Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 
10) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr. 

Varighed: 3,8 uger 

 

Forløbet afsluttes med selve svendeprøven. 
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Oversigt over valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 
 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Anim
ation 

for 
lys-
tek-

nikere  
 (Fag 
nr. 

4222) 

 1) Eleven kan producere 
animationer via pc-baseret 
programmel.  
 
2) Eleven kan via relevant 
projektionsudstyr lade 
animationerne indgå i en 
lyssætning.  
 
3) Eleven kan overføre det 
elektroniske farvevalg til 
lyssætningen. Varighed: 1 uge 
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Fag Læringsmål:  UVM mål 
Udvid

et 
rignin

g 
 (Fag 
nr. 

4217) 

 
Undervisningsmodulets formål: 
 
Eleverne kan med baggrund i opnået viden, på 
korrekt og sikker vis, anvende groundsupports til 
opbygning af teater og eventkonstruktioner, samt 
gennemføre nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. 
Eleven kan med baggrund i opnået viden, anvende 
riggerudstyr til opbygning og afvikling af koncerter, 
shows og events. 
Deltageren kan anvende viden om statik, sikkerhed, 
materialer og grej til at udføre forskriftsmæssig 
opsætning, brug og nedtagning af riggerudstyr ved 
teater og eventproduktioner. 
Deltageren har kendskab til de gængse symboler 
anvendt i arbejdstegninger til riggeropgaver samt 
kendskab til lovgivningen og kan gennemføre 
eftersynsrutiner på riggergrej. 
Eleven kan ud fra kendskab til de grundlæggende 
juridiske og forsikringsmæssige forhold ved 
udendørs rigger opgaver for teater og 
eventbranchen, indhente relevante 
myndighedsgodkendelser. 
Deltageren kan opsøge og anvende relevant viden 
om meteorologiske forhold ved udendørs 
riggeropgaver. 
  
 Elevens læringsudbytte: 
  

·       Udbygning af begrebsverden og det 
nødvendige fælles tekniske sprog 
·    Indsigt i forskellige arbejdsfunktioner, 
fagudtryk og adfærd 
·    Kendskab til arbejdstilrettelæggelse og 
planlægning opgaver 

1) Eleven kan designe, 
planlægge, ophænge og 
nedtage større konstruktioner 
i fagspecifikke og TÜV 
godkendte materialer.  
 
2) Eleven kan anvende 
fagspecifik 
beregningssoftware til 
dimensionering af 
konstruktionerne.  
3 Eleven kan udføre simple 
belastningsberegninger.  
 
4) Eleven har kendskab til 
aktuel lovgivning på området, 
herunder ansvars-, forsikrings- 
og godkendelseslovgivning.  
 
5) Eleven kan gennemføre 
korrekt kommunikation med 
involverede myndigheder for 
godkendelse af 
konstruktionerne.  
 
6) Eleven kender til national 
og international lovgivning på 
området.  
 
7) Eleven kan på 
sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde, og i henhold til 
Arbejdstilsynets anvisninger, 
arbejde i større konstruktioner 
(store højder). 
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·    Indsigt i gældende sikkerhedsregler inden for 
forskellige typer ophængning af udstyr til en 
given opgave 
·    Evner at vurdere om eget arbejde lever op til 
en afgiven instruks og enkelte kvalitetsmæssige 
krav. 

  
Valg af arbejdsformer: 
  
Korte oplæg i plenum. 
Praktiske opgaver, enten alene eller i grupper. 
  
Evaluering: 
 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som multiple choice test. 
 
Hvis det kan lade sig gøre inddrages højderedning og 
faldsikring forlagt til NEXTs afdeling i Glostrup. 

8) Eleven har kendskab til 
klatring og rapelling. 

Varighed: 1,0 uger 
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Fag Læringsmål UVM mål 
Regi 
(Fag 
nr. 

4212) 

Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår et kendskab til generelle praktiske og 
tekniske færdigheder regissørs arbejdsopgaver og 
viden til projektering, produktion, prøver og afvikling 
af forestilling. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udvise grundlæggende viden om regissørs 
arbejdsopgaver i forbindelse projektering, 
produktion, prøver og afvikling af forestilling. Med 
kendskab til realisering af rekvisitter, objekter og 
scenografiske elementer. 
Opnå metodebevidsthed og grundlæggende 
håndværksmæssige færdigheder forbindelse med 
research og realisering af rekvisitter. 
Udvise grundlæggende viden om de forskellige 
funktioner der sætter rammerne omkring det 
kunstneriske hold i forbindelse med en 
teaterproduktion eller forestilling. 
Indgå i funktionen som kommunikatør mellem 
teknikken, orkestret, kostumeafdelingen, signalør, 
skuespiller og de mange andre der er involveret i et 
prøve- og forestillingsforløb. 
  
Indhold: 
Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
  
Bedømmelsesform: 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af 
læren/underviseren og baseres på elevens faglige 
udvikling og deltagelse i forhold til læringsmålene. 
 
  
Evaluering: 
Forløbet evalueres / bedømmes ved brug af formativ 
og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

1) Eleven har kendskab til en 
regissørs arbejdsopgaver 
under projektering, 
produktion, prøver og afvikling 
af forestilling.  
 
2) Eleven har kendskab til brug 
af manuskript, budgettering og 
økonomi i forbindelse med 
forestilling.  
 
3) Eleven kan indgå kreativt i 
samarbejdet om en 
teaterproduktion. 
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•  Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) 
og (elev – elev) 
•  Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – 
elev) 
•  Feedback af elevens daglige virke 
•  (lærer – elev) 

Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence. 

 
 
Varighed: 1 uge 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 
Deko 
træ & 
malin

g  
(Fag 
nr. 

4211) 

Undervisningsmodulets formål: 
Eleven kommer til at arbejde med tekniske, kreative 
og praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i Deko 
træ & maling. Undervisningen tilrettelægges 
helhedsorienteret og praksisnært, omkring cases der 
er inspireret af erhvervets praksis. Undervisningen vil 
blive differentieret så eleven kan blive udfordret på 
det niveau der passer til eleven muligheder under 
forløbet. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Eleven opnår et kendskab af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i Deko træ & maling og et 
håndelæg der tilhører, såsom udstyret, værktøj og 
maskiner. Derudover en bred forståelse og tilgang til 
faget mange muligheder. Eleven for et 
grundlæggende viden om opbygning, dekoration, 
træbearbejde, forskellige materialer, 
overfladebehandling og maleteknikker. 
  
Indhold: 
I faget Deko træ & maling.  arbejdes der praktisk og 
teoretisk med et udvalg af følgende områder: 

·       Grundlæggende farvelære/æstetik. viden 
om farvecirkel, gråskalaen m.v. 

·       Maleteknikker, farvefordeling og dekorative 
elementer 

1) Eleven har kendskab til og 
praktiske færdigheder i 
kulissefremstilling i træ: 
Opbygning, dekoration og 
udsmykning med maling.  
 
2) Eleven kan fremstille 
kulisser i mindre omfang og 
bruge håndværktøj inden for 
træbearbejdning.  
 
3) Eleven kan vælge og 
anvende værktøjer og 
materialer korrekt til 
opbygning af bund for videre 
malebehandling.  
 
4) Eleven kan vælge og 
anvende materialer til korrekt 
overfladebehandling i forhold 
til anvendelsesområdet.  
 
5) Eleven kan udføre 
dekorationer med anvendelse 
af skabelon- og 
stafferingsteknik 
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·       Introduktion i rengøring af værktøj og 
hjælpemidler. Samt værnemidler, 
løfteteknik og ergonomi. 

·       Etiketter, forståelse. QR-koder. MBK/MBA i 
forhold til behandlings-beskrivelser. 

·       Praktisk farveblanding med viden om 
forskellige farvesystemer og 
farveefterligning 

·       Ergonomi og fokus på EGA, ensidig 
gentagende arbejde, ergonomisk rigtige 
arbejdsstillinger, med fokus på̊ korrekte 
arbejdsstillinger. 

·       Materiale kenskab, udregne og fremskaffe 
materialer. Arbejde med bevidsthed om 
materialeforbrug og undgå̊ spild generelt. 

Valg af Undervisnings- og  
arbejdsformer: 
Der veksles mellem teori plenum og praksis 
holdundervisning med øvelser (individuelt/i grupper) 
med vejledning. I form af projekt med 
helhedsorienteret tilgang. 
Digitale medier og værktøjer inddrages løbende. 
  
Bedømmelsesform: 
7 trinskalaen 
  
Evaluering:  Forløbet evalueres / bedømmes ved 
brug af formativ og summativ feedback: 

·       Formativ visuel evaluering af det praktiske 
og feedback af opgaven. 

·       Evaluering af samarbejde / adfærd. 
·       Evaluering af arbejdsplan 

•  Feedback af faglige opgaver (lærer – elev) 
og (elev – elev) 
•  Evaluering af samarbejde / adfærd (lærer – 
elev) 
•  Feedback af elevens daglige virke 
•  (lærer – elev) 

Eleven vil blive evalueret på sine færdigheder og 
kompetence 
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Varighed: 1,4 uge 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
MIDI  
(Fag 
nr. 

4221) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         Give eleven rutine i anvendes af de 

nødvendige termer 
·         At sikre eleven forståelse for MIDI som 

kommunikationsprotokol samt det dertil 
hørende nødvendige elektriske kredsløb og 
hardware 

·         At introducere eleven til OSC (Open Sound 
Control) som alternativ til eller samkørende 
med MIDI 

·         Give eleven rutine i anvendes og valg af 
controller, interface og devices 

·         Gøre eleven bekendt med grænseflader 
som MIDI-DMX, MIDI-GPI samt MIDI-relæ og 
deres anvendelse 

·         Styrke elevens forståelse af latency og 
MIDI-timing ved distribution i MIDI baseret 
netværk 

·         Give eleven forståelse for MTC (MIDI Time 
Code) 

·         At gøre eleven i stand til at sammensætte 
og fejlfinde MIDI-baseret udstyr på mest 
hensigtsmæssige måde 

·         At gøre eleven i stand til at overvåge og 
fejlfinde en MIDI-strøm 

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige 

fælles tekniske sprog 
         Praktiske færdigheder i valg af produkter og 

løsninger samt praktisk anvendelse af disse 

1) Eleven kan sammenkoble, 
og betjene, elektroniske 
instrumenter via MIDI.  
 
2) Eleven kan funktionsteste 
og fejlfinde i MIDI-systemer. 
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         Være i stand til at fejlfinde på såvel soft- som 
hardware niveau 

 
 
 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse af audio 
visuelle medier - Selvstændigt arbejde med opgaver 
og øvelser i par og eller 4 mands grupper 
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med sammenkobling, anvendelse 
og fejlfinding 
Skriftlig test i stoffet 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet formativ 
evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test som 
skriftlig prøve eller som game-based learning 
multiple choice test. 
 
Varighed: 1 uge  

Faget bedømmes efter 7-trins skalaen 

 

Fag Læringsmål UVM mål 
Billed
danne
lse for 
lystek
nikere 
 (Fag 
nr. 

4215) 

Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik hvordan AV-
teknik og i særdeleshed levende billeder kan indgå i 
et bredt udvalg af forestillinger, arrangementer mm. 
Give elever færdigheder, viden og kompetencer til 
at benytte udstyr og strategier inden for AV-teknik, 
bredt set, således at interaktionen med lyssætning 
og audioteknik, samt orden og æstetik tilgodeses. 
  
Valg af arbejdsformer og opgaver: 
  
Projektbaseret undervisning, centreret omkring og 
med udgangspunkt i faget AV-teknik fra TRIN 1 af 

1) Eleven kan lade billeder 
indgå i lyssætningen med 
behørigt hensyn til 
billedkompositionen, 
farvesammensætningen og 
afmaskning. 
 
2) Eleven kan optage, redigere 
og afvikle en 
storskærmsproduktion som en 
integreret del af en 
lyssætning.  
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uddannelsen, og inddrages i TV produktionen i 
samarbejde med FTP uddannelsen. 
  
Projekteksempel 1: 
Lave en forestilling hvor figurer eller andre 
bevægelige elementer liveprojekteres op på én eller 
flere storskærme, med synkron lydside, ved hjælp af 
kamera, mixer, projektor eller evt. LED-skærm. 
  
Projekteksempel 2: 
Lave udstilling med messestande og 
konferrencelokale med talerstol. Messestande skal 
indeholde præsentation af AV-produkter i interaktiv 
opstilling, sådan at besøgende kan se og høre sig 
selv og dermed interagere. 
Konferrencelokalet skal udføres med live 
transmitering på storskærm og med 
lydforstærkning. 
  
Projekter udføres i gruppe. 
  
Evaluering: 
Evaluering af projekter i gruppen, samt løbende 
under forløbet.  
 

3) Eleven har indsigt i 
storskærmsprojektorer, LED-
skærme og formbare 
plasmaskærme. 

Varighed: 1,8uger 
Vejledende tid 2 uger 
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Digital 
multitrack 

 (Fag nr. 4214) 

Undervisningsmodulets formål: 
·         At introducere eleven til digital 

multitrack 
·         At sikre elevens forståelse for AD / 

DA konvertering, bit dybde, sample 
rate og eventuelle artefakter og 
forvrængningsprodukter   

·         Give eleven rutine i at udvælge og 
anvende de forskellige tilgængelige 
digitale formater 

·         Sikre at eleven forstår at udvælge 
optagemedie samt beregne 
pladsbehov for data 

·         Give eleven forståelse for de 
forskellige digitale formater og 
protokoller 

·         At give eleven indsigt 
administration og anvendelse af plug 
ins 

·         Give eleven rutine i anvendes af de 
nødvendige termer 

·         Give eleven rutine i anvendes 
optage- og redigeringsmuligheder 

·         Gøre eleven bekendt med 
grænseflader som lydkort med dertil 
hørende dataprotokoller samt 
anvendelse af UPS og redundante 
løsninger 

·         Styrke elevens forståelse af digital 
clock 

·         Give eleven forståelse for 
mulighederne i ”Virtual Soundcheck” 

·         At gøre eleven i stand til at foretage 
”mastering” og ”rendering” 

·         At gøre eleven i stand til at anvende 
automatisering 
  

Elevens læringsudbytte: 
         Udbygning af begrebsverden og det 

nødvendige fælles tekniske sprog 

1) Eleven har kendskab til 
flersporsindspilning på pc.  
 
2) Eleven kan indspille, 
redigere og marstre i det 
digitale domæne. 
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         Praktiske færdigheder i valg af produkter 
og løsninger samt praktisk anvendelse af 
disse 

         Være i stand til at anvende digital 
multitrack 
Valg af arbejdsformer: 
Korte oplæg i plenum bl. a. ved anvendelse 
af audio visuelle medier - Selvstændigt 
arbejde med DAW software og perifer 
hardware 
  
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med opsætning, optagelse, 
redigering, mix og mastering / rendering 
Skriftlig test i stoffet 
  
Evaluering: 
Der anvendes løbende og fremadrettet 
formativ evaluering i gennem forløbet. 
Forløbet afsluttes ved brug af summative test 
som skriftlig prøve eller som game-based 
learning multiple choice test. 
  
 Faget bedømmes med en 
standpunktskarakter efter 7-trins skalaen 
 
Varighed: 1 uge 
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Tilrettelæggelse af Svendeprøven 
Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven 
udgør en svendeprøve. Ved indkaldelse af elever til sidste skoleperiode sender skolen en liste over 
de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomhed til det faglige udvalg.  

 
Prøven består af en skriftlig prøve inden for de uddannelsesspecifikke fag, en projektopgave samt 
en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven.  

 
Den skriftlige prøve har en varighed på fire timer.  
Projektopgaven har en varighed på to sammenhængende uger og løses som en teknisk 
produktion. Den mundtlige prøve har en varighed på 30 minutter inklusive votering.  

 
Skuemestrene skal være til stede ved den afsluttende afvikling af den tekniske produktion i 
projektopgaven og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Opgavernes indhold tilrettelægges af 
skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der 
er udtryk for en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige prøve og projektopgaven. 

 
For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået mindst 02 som gennemsnit af 
karaktererne for alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået. 

 
Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven.  

 
Det fremgår af uddannelsesordningen for uddannelsen:  

1) at den skriftlige prøve som har en varighed af 4 timer. Den skriftlige prøve kan gennemføres 
som en traditionel skriftlig afprøvning, case, multiple choice m.m. eller de 4 timer kan integreres i 
elevens projektopgave, hvor skolen opstiller rammer for en skriftlig dokumentation af den frie 
produktion svarende til 4 timer. Kravet er dog, at der kan gives en karakter for elevens 
selvstændige skriftlige præstation.  
Erhvervsskolen præretter elevens skriftlige prøve inden den fremsendes til skuemester. 
Skuemester vurderer elevens præstation, ud fra bedømmelsesgrundlag til svendeprøveopgaven 
fremstillet af erhvervsskolen, og afgiver en karakter inden præsentation af den tekniske 
produktion.  
 
2) at projektopgaven kan gennemføres enkeltvis eller i gruppe. Løses den tekniske produktion i 
gruppe kan fremvisning ved svendeprøve gennemføres 2 gange. Den tekniske produktion har en 
varighed på 10 – 15 minutter. Ved den tekniske produktion anvendes gængs udstyr i branchen.  
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Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet 
og den mundtlige præstation samt den skriftlige prøve. De 3 elementer i svendeprøven vægter lige 
meget i karakteren.  
 
Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, 
registreres svendeprøven i gældende administrative system og meddeles det faglige udvalg. 
Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Skolen 
modtager en besked om de udpegede skuemestre. Gældende skuemestervejledning tages i 
anvendelse.  
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