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                                                                                                                     22 juni 2016 

 
 

Uddannelse:  Træfagenes byggeuddannelse 
 

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, eller 
kan foreligge i fuld udstrækning i »Elevplan«.  
 
 

1. Generelt for skolen  

1.1 Praktiske oplysninger  

NEXT uddannelse København tilbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, gymnasiale 

uddannelser og efteruddannelseskurser. KTS er en af Danmarks største erhvervsskoler 

med adresser ni steder i Storkøbenhavn. Omkring 4.250 elever og kursister var hver dag 

på uddannelse på KTS i 2014!   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én samlet 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 

Københavns Tekniske Skole (KTS) 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 KTS individuelt eller i 

projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær 

opgaveløsning 

 Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på KTS hviler på 

ligeværdighed, medindflydelse og aktiv inddragelse 

 Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvali-

teten 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 hovedforløb på NEXT har et 
omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Nedenfor i afsnit 3.0 ses 
en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte 
læringselementer.   
 
 
 
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: 

a) Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på 

via tidligere uddannelse 

 

b) Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan 

dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og 

beskæftigelse i foreningsliv 

 

c)  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.  
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2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 
Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 

uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og 

brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om 

eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 

 Vejledning: Her indsætter skoleområdet  procedure for , hvordan der gennemføres 

kompetencevurdering for voksne elever over 25 år 

 
 
1.5 Eksamensregler på NEXT uddannelse København - erhvervsuddannelserne  

Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, 
at skolen skal beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til 
bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 
41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse 
fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den 
konkrete uddannelse (afsnit 3.0) .   
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og 
rummer følgende bestemmelser:    
 
 
1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen 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. 
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Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del  samt i de respektive  

hovedforløb fremgår af EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27 . 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement  - se bilag 

A nedenfor.   

  

1.5.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af  en 

skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling 

af den enkelte elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter 

afgørelsen besked med angivelse af årsag til den manglende indstilling. Der gives 

endvidere besked om klageadgang. 

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

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken 

videresendes klagen til ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om 

grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 

1009 af 22/09/2014).  

  

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 
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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. 

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:  

 

d) adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af  

eksempelvis projekt- eller opgaveafleveringer  

 

e) anvendelse af hjælpemidler 

 

f) prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem 

flere prøveformer  

 

g) eksamensgrundlag  - det faglige stof eller materiale, der 

eksamineres ud fra 
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h) bedømmelsesgrundlag  - hvilke produkter, processer og 

præstationer indgår i  bedømmelsen og hvordan vægtes de 

enkelte elementer    

 

i) 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. 

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. 
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Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere 

når han/hun mener sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af 

prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har 

lavet det og hvad der ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra 

tilsynet skal følges. 

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

før prøvens begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske 

hjælpemidler med mindre andet er aftalt. 

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

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes 

eller dennes foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

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

tilsynsførende må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

    

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp 

eller forsøg herpå, bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke 

blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

bekendt med klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 (BEK  nr. 41, 16.01.14) . 

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. 
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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 og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens 

indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 

  

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

  

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens kommentarer. 

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

en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som indenfor 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 indenfor 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. 
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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. 

   

Bilag A: Eksamensreglement for elever  

1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før  prøvens start, 
det gælder både for skriftlig og mundtlig eksamen. 

 

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

 

4) 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. 

 

5) 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                                 
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6) 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 indenfor de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes 
eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

  

7) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun 
øjeblikkeligt bortvise 
fra eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre 
eksamen på et senere tidspunkt. 

  

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

  

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

 

10) 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: 

                      - eksamensforløbet 

                      - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  mål 

                - bedømmelse 

                             -Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren 

                              er meddelt eleven                                                                             

 
 

 

1.6 Overgangsordninger  

Overgangsordning for træfagenes byggeuddannelse fra version 6 til version 7. 
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Afgørende for, om eleven kan overgå til de nye hovedforløb er om eleven inden start på 
hovedforløb undervisningen opfylder adgangskravene (overgangskravene) , således som 
disse er fastsat i den nye bekendtgørelse for uddannelsen. 
 
Elever som har gennemført et grundforløb med startdato før 1/8 2015 opfylder ikke de 
nye overgangskrav for at komme på hovedforløb version 7. Da der i 
hovedforløbsundervisningen på version 7 er fag som ikke er tilknyttet uddannelsen i 
version 6 kan det ikke lade sig gøre at overflytte alle igangværende elever fra version 6 til 
7. Elever som har påbegyndt uddannelsen på version 6 skal som hovedregel afslutte på 
version 6. Undtaget for dette er dog elever som ønsker at påbegynde deres 1. hovedforløb 
efter den 1/9 2016. Disse elever tilbydes et opkvalificeringsforløb af ca. 5 ugers varighed 
hvor de undervises i de fag og mål som ikke var gældende på grundforløbet version 6.  
 
 
Dette drejer sig om følgende: 

 Teknologi F niveau 2 uger 

 Matematik F niveau 1 uge (1. uge er taget på grundforløb version 6) 

 Supplerende undervisning certifikatfag hvis tidligere opnåede certifikater er 
udløbet.  

 Såfremt det af skolen skønnes nødvendigt gives eleven også supplerende 
undervisning i mål fra det uddannelsesspecifikke fag.  

 
Til elever som har taget dele af uddannelsens hovedforløb på version 6 (eller tidligere) og 
som ønsker at genoptage uddannelsen på version 7 gives også individuelt tilrettelagt 
supplerende undervisning således at eleven opnår kompetencer svarende til målene med 
uddannelsen i version 7.  
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet  
 
 
Uddannelsen er opdelt med 5 hovedforløb af hver 6 ugers varighed. For EUV elever i 
kategori 1 eller 2 er første og andet hovedforløb dog af en varighed på 4 uger da disse 
elever ikke følger undervisningen i fagene byggeri og affaldshåndtering, byggeri og 
samfund samt valgfagsundervisning. En detaljeret beskrivelse af de enkelte hovedforløb 
kan læses i afsnit 3.0.  
 
 
Varigheden på uddannelsen er sat til 3 år og 6 til 9 måneder afhængig af dato for aftalen 
indgåelse. For EUV elever i kategori 1 er der dog ingen praktiktid. For EUV elever i kategori 
2 er uddannelsen dog kortere da den samlede praktiktid maksimalt må være på 2 år. 
 
 

       
H1 Ydervægge     Byg og 

affalds-
hånd-
tering 

Valgfag 

       

H2 Tagværker       Byg og 
sam-
fund 

Valgfag 
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H3 Valgfri 
speciale. 
Varmetab og 
bære-
dygtighed 

Kviste         

       

H4 Trapper og vådrum       Valgfri 
speciale. 
Trapper 

       

H5 Valgfri 
speciale. 
Komp. 
konstruktioner 

Svendeprøve       

       

Erhvervsrettet 
påbygning 

Epoxy og fuge Timber-
frame 
og 
rund-
tømmer 

Tradi-
tionelle 
samling-
er 

Op-
snøring  
konstruk-
tioner 

  

 

 

 

 

Timefordelingsplan 

Planen angiver fordeling af timer og fag på de 5 hovedforløb.  
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H1 144 216 16 40 40 16 8 16 8 36 36

H2 144 216 8 32 32 32 32 8 36 36

H3 216 216 8 34 34 34 34 28 8 36

H4 216 216 8 16 52 52 56 32

H5 216 216 40 40 136

Varighed 16 36 36 16 36 16 60 72 72 54 72 36 54 54 18 72 72 72 36 36 36 72 36 36

Angivet 16 40 40 16 32 16 56 66 66 66 66 28 52 52 56 40 56 136 0 36 0 72 36 36
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Evalueringsplan 

Af evalueringsplanen fremgår det hvilke fag der skal gives karakter i på de enkelte forløb samt arten af 

karakteren.  

 

 
 
2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag , talentspor, 

højniveaufag og påbygning 

 
Undervisningsdifferentiering:  

 
Undervisningen tilrettelægges på alle 5 hovedforløb på en måde der tager hensyn til lærlingens 
kompetencer og niveau. Elever som ønsker særlige udfordringer tilbydes opgaver med særlig 

U-fag Bundne fag Varighed H1 H2 H3 H4 H5 Karakter

10960 Nivellering 0,5 uge B Bestået/ ikke bestået

10600 Konstruktionstegning 1,5 uge D D D D S 7-trin

10980 Ydervæg principper 1 uge S 7-trin

10981 Ydervæg udførsel 1 uge S 7-trin

10964 Montage af døre og vinduer 0,5 uge B Bestået/ ikke bestået

10962 Byggeri og energi 1 uge D D D S 7-trin

3552 Råd og svamp 0,5 uge S 7-trin

10965 Tagkonstruktioner principper 2 uger D S 7-trin

10966 Tagkonstruktioner udførsel 2 uger D S 7-trin

10974 Udvendigt tagarbejde principper 1,5 uger D S 7-trin

10976 Udvendigt tagarbejde udførsel 2 uger D S 7-trin

10963 Byggeri og arbejdsmiljø 1 uge S 7-trin

10977 Gulvkonstruktion og trægulve 1,5 uger S 7-trin

10978 Vådrum med skillevægge 1,5 uger S 7-trin

10979 Trappearbejde 0,5 uge B Bestået/ ikke bestået

10983 Sammensatte tømmerkonstruktioner 2 uger B Bestået/ ikke bestået

10107 Byggeri og samfund 1 uge S 7-trin

10959 Byggeri og affald 1 uge S 7-trin

10826 Teknologi E 2 uger D D D S 7-trin

7688 Svendeprøve 0 S 7-trin

10197 Praktisk prøve 1 uge B Bestået/ ikke bestået

Valgfag

"Gammeldaws tømrerhåndværk"

Traditionelle opsnøringsteknikker

Valgfri speciale fag

6191 Udførsel af komplicerede tømrerkonstruktioner 1 uge S 7-trin

10993 Trapper 1 uge S 7-trin

40615 Isolering. BR og varmetabsberegning. 3 dage B Bestået/ ikke bestået

40345 Bæredygtigt byggeri 3 dage B Bestået/ ikke bestået

Erhvervsrettet påbygning

40163 Fugning. Fuger ved døre og vinduer 3 dage Bestået/ ikke bestået

40243 Buet gips 2 dage Bestået/ ikke bestået

40345 Bæredygtigt byggeri 3 dage Bestået/ ikke bestået

40615 Isolering. BR og varmetabsberegning. 3 dage Bestået/ ikke bestået

43996 Epoxy 2 dage Bestået/ ikke bestået

6190 Opsnøring af komplicerede tømrerkonstruktioner 1 uge 7-trin

6192 Avanceret brug af elværktøj 1 uge 7-trin

6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ 1 uge 7-trin

10213 Traditionelle træsamlinger 1 uge 7-trin

15518 Rundtømmer 0,5 uge Bestået/ ikke bestået

15836 Cad tegning 1 uge 7-trin

15519 Timberframinig 0,5 uge Bestået/ ikke bestået
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kompleksitet således at alle udfordres og udvikles gennem undervisningen. Der skelnes imellem 
uformel differentiering (elever arbejder med forskellige opgaver) og den mere formelle 
differentiering hvor fagene udbydes på avanceret niveau og højniveau.  
 
Valgfag:  

På H1 afholdes faget ”gammeldags tømrer teknikker” som afslutning på forløbet.  
På H2 afholdes faget ”matematisk opsnørring” som afslutning på forløbet.  
 
En nærmere beskrivelse af fagene findes under beskrivelsen af de pågældende hovedforløb (afsnit 
3). 
 
Elever som ønsker at bruge valgfagsundervisningen til at lære fremmedsprog tilbydes at følge 
undervisningen i Engelsk og Tysk på skolens EUX afdeling. Undervisningen vil således følge 
skemaerne og perioderne for de pågældende EUX klasser.  
 
Talentspor og højniveau: 

 
Følgende fag udbydes på højniveau: 
 

 Ydervægge principper 

 Ydervægge udførsel 

 Tagkonstruktion principper 

 Tagkonstruktion udførsel 

 Udvendigt tagarbejde principper 

 Udvendigt tagarbejde udførsel 
 
Eleverne tilbydes at følge enkelte fag på højniveau eller at vælge ”hele pakken” Hvis eleven vælger 

at følge alle fagene på højniveau betragtes dette som talentspor. Da skolens holdning er at det 

normale niveau ikke skal devalueres når der kommer et overbygningsniveau betegnes undervisning 

på avanceret niveau som kvalitetsspor.  

 

På kvalitetssporet vil de fleste fag blive afsluttet på avanceret niveau.  

Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave 

eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre 

– under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at 

tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og 

sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 

På talentsporet vil enkelte fag blive afsluttet på ekspert niveau.  

Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger 

af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer 
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i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative 

processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne 

planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen 

og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for 

forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle 

relevante sammenhænge.  

Elever som følger talentsporet skal undervises på ekspertniveau, mens elever som følger det 
almindelige niveau skal tage avanceret niveau.  
 
En nærmere beskrivelse af fagene findes under beskrivelsen af de pågældende hovedforløb (afsnit 
3). 
 
 
Sammenhæng imellem praktik (virksomhederne) og skolen:  

 
På alle 5 hovedforløb gennemgår skolen ved forløbets opstart lærlingens logbog. Såfremt der i 
logbogen er indikationer på at eleven ikke arbejder med forskellige temaer og arbejdsopgaver og 
dermed ikke stifter tilstrækkeligt kendskab til alle de emner som tømreruddannelsen indeholder 
meddeles dette til den ansvarlige repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg.  
 
På de 4 første hovedforløb afholdes ved forløbets afslutning Mesterdag. Her inviteres lærlingens 
mester eller virksomhedsansvarlige ind på skolen. På mesterdag gennemgås elevens progression og 
det drøftes hvilke opgaver lærlingen skal arbejde med frem mod det næste ophold.  
 
 
 

 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
 
Uddannelsen har en varighed på op til 4 år og 5 mdr. efter endt 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.  

http://www.praktikpladsen.dk/
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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 Tømreruddannelsen 

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.   

 

 

Uddannelsens indhold og opbygning  

 

Skoleophold  

Der er 5 skoleophold på tømreruddannelsen, hver af 6 ugers varighed. Eleven modtager en oversigt 

over alle skoleopholds placering ved indgåelse af skoleaftalen til skolepraktik.  

 

Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal evalueres på: 
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Fagfordeling på hovedforløbene og planlægning/opfølgning på praktikmål  

 

Tømrer (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene  

 
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Hovedforløb 5 

      

Emne   Ydervægge Tagværker Kviste  Trapper og 
vådrum  

Svendeprøve  

Fag  
 

Byggeri og 
energiforståelse  
Montage af døre 
Nivellering  
Råd og svamp  
Affaldshåndtering 
og 
byggepladsindretni
ng  
 

Tagkonstruktioner  
Udvendigt tagarbejde  
Byggeri og samfund  

Tagkonstruktioner 
Udvendigt 
tagarbejde  
Byggeri og 
arbejdsmiljø  
Valgfrit speciale  
Isolering/varmetab  
Buet gips  
Tagarbejde ekspert  

Trægulve 
Vådrum 
Byggeri og 
energiforståelse  
Trappearbejde 
Valgfri speciale  
Trapper  

Sammensatte 
tømmerkonstruktion
er  
Konstruktionstegning
er  
Praktikprøven  
Valgfri speciale  
Konstruktionstegning
er  
 

Praktikmål  
 

Byggepladsindretning  
Arbejdsprocesser 
Arbejdsplanlægning  
Kvalitetssikring  
Arbejdsmiljø og sikkerhed  
Materialer  
Rulle og bukkestillads 
Kundekontakt  
Brug af værktøj  
Omstilling og montage  
Udvendigt tagarbejde  
Montage af vinduer og udvendige døre 
Konstruktion og beklædning  
Gulvkonstruktioner  
Tagbelægning  
Facadekonstruktion  
Loftsbeklædning  
Montage af inventar og liste arbejde  
Opmåling og montering af trapper 
Brug af værktøj  
 

Bedømmelse 
af praktikmål 
eks.:  

1 Praktikperiode 
Mellem GF og H1 

2. 
Praktikperiode 
Mellem H1 og 
H2 

3. Praktikperiode 
Mellem H2 og H3 

4.Praktikperiode 
Mellem H3 og H4 

5. Praktikperiode 
Mellem H4 og H5 

Byggepladsind
retning 
 

Beg Rut Avan Be
g 

Ru
t 

Ava
n 

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.  
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Praktikopgaver i Praktikcentret 

På bygge- og anlægsområdet kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver på et værksted i 

Praktikcentret for at indøve en bestemt disciplin eller bestå af deciderede opgaver for kunder ude i 

byen, fortrinsvis i en almennyttig kontekst. Produkter/konstruktioner produceres i Praktikcentret og 

samles/monteres efterfølgende ude hos ”kunden” Der udføres ikke konkurrenceforvridende arbejde, 

men Praktikcentret tilbyder arbejdskraft til almennyttige formål som f.eks. idrætsklubber, foreninger, 

forskning m.v. som altid er afstemt med det lokale uddannelsesudvalg inden for fagområdet. 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.  

 

Derudover samarbejdes der med f.eks. arkitektskolen, andre erhvervsskoler, folkeskoler, designere, 

faglige udvalg omkring fagrettede opgaver, projekter events m.v.  

 

 

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.  
 

 
 

 

Læringsaktiviteter i Hovedforløbet 
 

Hovedforløb 1 

På 1. hovedforløb kommer eleven til at arbejde primært med ydervægge. Både i teori, som i praktik. 

(Ydervægge princip, skal forstås som teori-delen, hvorimod at ydervægge udførelse, er den praktiske del, 

der udføres i værkstedet).   

Dertil skal der monteres vindue og dør i denne konstruktion. Dvs. at alle bygningsdele forsvarligt skal kunne 

konstrueres i forhold til gældende love og tæthedskrav i forhold til BR15, (Bygnings Reglementet 2015).  

Derudover skal eleverne arbejde med råd og svamp, for netop at kunne forebygge og udbedre disse skader 

i virksomhederne. Det er et emne der er stor fokus på, i forhold til kvalitetssikret byggeri i Danmark. 
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For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. Ikke kun i 

forhold til at kunne udføre konstruktionerne korrekt, men også mere for at, få en forståelse for byggeri og 

energiforståelse i det hele taget. Der vil blive uddelt differentierede opgaver/cases til eleverne, hvor de kan 

vælge egne metoder, materialer samt udfordre tæthedsplanet i de forskellige byggerier. 

I faget nivellering vil der blive taget fat på at beregne diverse kotehøjder i forhold til nybyggeri. Samtidig vil 

der blive præsenteret forskellige metoder til at afsætte vandrette og lodrette planer, til henholdsvis en væg 

eller et gulv der skal monteres. Derudover skal der afsættes en mindre grund, til eksempelvis en garage. 

I faget teknologi, arbejdes der primært med port folio og kvalitetssikring på 1. hovedforløb. Eleverne får 

afsat den sidste lektion i henholdsvis teoridelen som praktikdelen. Det skal nævnes, at der arbejdes med 

faget igennem de første fire hovedforløb, med en afsluttende eksamen i faget på det fjerde hovedforløb. 

Grundet at der er elever, som har tilegnet sig relevant erhvervserfaring, (EUV), skal disse elever have en 

kortere uddannelse, end de ”almindelige” elever. Det vil sige at EUV-eleverne ikke gennemgår valgfagene, 

da kompetencerne inden for disse fag, er opnået. Elever der ikke har disse kompetencer kommer til at 

arbejde med henholdsvis ”avanceret opsnøring” og ”Byggepladsindretning og affaldshåndtering”.  

Fag Formål Lektioner Indhold og 
undervisnings
materiale 

Kompetencemål 

Ydervæg 
Princip 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Eleven lærer 
omkring de 
forskellige typer 
af ydervægge og 
de 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15 og 
tæthedskravende 
herunder 

36 Ud fra en case 
skal eleven 
selv vælge og 
konstruere en 
ydervæg, efter 
gældende 
regler i 
SketchUp og 
mindst en 
snittegning 
AutoCAD 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer. 
 
Eleven kan udføre 
konstruktioner og 
isolering under 
hensyntagen til krav 
vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og 
energi. 

Ydervæg 
Udførelse 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

Eleven lærer at 
opbygge en let 
ydervæg samt 
afslutninger ved 
vinduer og døre 

36 Eleven skal i 
tomandsgrupp
er, opbygge en 
ydervæg ud 

Eleven kan konstruere 
og opbygge 
ydervægskonstruktion
er med beklædninger.  
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 samt 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15 og 
tæthedskravende 
herunder 

fra en given 
tegning. 
 
Væggen skal 
opfylde 
gældende krav 
for BR15 samt 
tæthedskrave
nde for 
klimaskærmen 

Eleven kan opbygge 
og beklæde lette 
indvendige vægge 
 
 

Konstruktions- 
Tegning 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Eleven lærer at 
lave snittegninger 
af vægge, vindue 
og døre i 
AutoCAD 

9 Eleven udfører 
snittegninger i 
AutoCAD og 
bygger en del 
af et hus i 
SketchUp 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer.  
 

Råd og svamp 
 
Bedømmelse 
Bestået /ikke 
bestået 
 

Eleven skal lære 
at kunne 
identificere og 
udbedre råd og 
svampeskader 

18 Eleverne for 
uddelt 
forskellige 
cases om ”råd 
og svamp” og 
fremlægger 
den sidste dag 
for klassen 

Eleven kan 
identificere og 
udbedre råd- og 
svampeskader. 

Byggeri og energi 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Eleven opbygger 
viden omkring 
bæredygtigt 
byggeri og lærer 
omkring 
varmetab samt 
dugpunktsberegni
ng 

9 Eleven lærer 
om de 
forskellige 
byggerier og 
lærer om at 
placere 
dampspærren 
i forhold til 
dugpunktet 

Eleven kan forholde 
sig til valg af 
materialer og 
konstruktion til en 
arbejdsopgave under 
hensyn til stilart, pris, 
tidsplan, 
vedligeholdelse og 
bæredygtighed. 

Montage af døre og 
vinduer 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

Eleven lærer at 
montere vinduer 
og døre korrekt, 
samt at opfylde 

18 Eleven skal i 
værkstedet 
montere en 
dør eller et 
vindue og lave 

Eleven kan montere 
indvendige og 
udvendige døre og 
vinduer med 
indvendige og 
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 tæthedskravende 
i klimaskærmen 

de korrekte 
afslutninger 
både 
indvendigt og 
udvendigt 

udvendige 
afslutninger samt 
fugning.  
 

Nivellering 
 
Bedømmelse 
Bestået /ikke 
bestået 
 

Eleven lærer at 
afsætte lodrette 
og vandrette 
flader, samt at 
beregne koter ud 
fra en given 
opgave 

18 Eleven 
beregner 
forskellige 
kotehøjder fra 
et given 
kompendium 
og lærer at 
afsætte en 
grund i 
værkstedet 

Eleven kan nivellere 
flader, afsætte koter 
og vandrette og 
lodrette linjer samt 
vælge 
måleinstrumenter. 

Teknologi 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
(Først på H4) 

Eleven arbejder 
løbende med 
dokumentation i 
form af en 
portfolio 

8 Eleven skal 
løbende 
arbejde med 
udformningen 
af en 
portfolio. I 
sidste time i 
henholdsvis 
praktik og 
teori, laves der 
løbende 
dokumentatio
n af det lærte 
emne 

Eleven kan foretage 
kvalitetsstyring og 
dokumentation ved 
modtagekontrol, 
proceskontrol og 
slutkontrol, herunder 
identificere de 
almindeligste 
byggefejl på specialets 
område. 

Valgfag: 
 

Valgfag er for 
elever der ikke 
har merit i deres 
uddannelse. 
 
Dvs. at EUV-
elever ikke 
gennemgår de 
nedenstående fag 

   

Valgfag  
Avanceret opsnøring 
 

Eleven lærer at 
opsnøre 
komplicerede 
tagkonstruktioner 

36   

 Eleven lærer at 
indrette en 
mindre 

36  Eleven kan indrette en 
byggeplads under 
hensyn til 
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Byggepladsindretnin
g og 
affaldshåndtering 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

byggeplads samt 
at kunne sortere 
og bortskaffe 
forskellige 
materialer korrekt 

arbejdsmiljø, 
sikkerhed, 
adgangsveje, 
affaldssortering, 
vinterforanstaltninger 
og velfærdsordninger. 
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Idealskema: 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Ydervæg Ydervæg Ydervæg ydervæg ydervæg

4,5,6,7,8,9,10,12,25

Logbog

Portfolie Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Energi Ydervæg ydervæg Råd og svamp Ydervæg 

4, 6, 24

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Døre og vinduer Døre og vinduer Ydervæg Råd og svamp Ydervæg

6, 21 1

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Nivellering Nivellering ydervæg ydervæg Evaluering af EUV

Projekt

fremlæggelse

ESEV

Portfolie Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Affaldssortering Valgfag Valgfag Valgfag Affaldssortering

Byggepladsindret Traditionelt håndværk Forankring / afstivning Traditionelt håndværk Byggepladsindret

Håndværktøj Opsnøring skævt tømmer

2,3

Repetition af trigonometri

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Valgfag Affaldssortering Valgfag Affaldssortering Valgfag

Traditionelt håndværk Byggepladsindret Traditionelt håndværk Byggepladsindret Traditionelt håndværk

Matematisk opsnørring Matematiskopsnørring Matematisk opsnørring
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Eksempler på opgaver til 1. hovedforløb 

      Ydervæg princip: 

 

Litteratur: 

Den nye dampspærre E-bog  www.woodweb.dk 

 

 

Ydervæg udførelse: 

http://www.woodweb.dk/
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Litteratur: 

Den nye dampspærre E-bog??!!?? www.woodweb.dk 

 

Eksempel på FeedForward: 

http://www.woodweb.dk/
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Vi giver Feedback ud fra tretrinsmodellen:  

 1. Iagttagelse/observation (objektivt) 

Feedbacken tager udgangspunktet i data eller konkrete observationer 

 2. Fortolkning (subjektivt)  

Dernæst forklarer du, hvordan du oplever/fortolker iagttagelsen 

 3. Forslag til handling  

Til sidst aftales det, hvad der kan eller skal gøres 

 

H1 Oversigt over Fag og Mål  

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er flere af disse fag og mål, der går igennem flere hovedforløb.  

Det vil sige at der er flere fag, der får en såkaldt delkarakter, som så endelig bliver afsluttet på et af de 

andre hovedforløb. (Et eksempel er faget ”teknologi”, som gennemgår på de første fire hovedforløb, men 

afslutter med en eksamen på det fjerde hovedforløb). 
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Ydervæg Udførelse ca. 36 lektioner  

2. juni 2015 
09:02 
Ydervægskonstruktion - udførelse 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1 uge. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre ydervægskonstruktioner af træ eller stål. 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre beklædning af ydervægge med brædder og pladematerialer, 
herunder afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer og gennembrydninger 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre indvendig beklædning af ydervægge og afsluttende listearbejde 
- 
Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og 
indvendig beklædning, under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, ventilation og 
tæthedskrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen 
til egen og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejde med ydervægskonstruktion og 
beklædninger. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til 
arbejde med ydervægskonstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Ydervæg Princip ca. 36 lektioner  

2. juni 2015 
09:04 
Ydervægskonstruktion - principper 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1 uge. 
Mål 
Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere og tegne ydervægskonstruktioner af træ eller stål  
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- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere beklædning af ydervægge med brædder og 
pladematerialer, herunder afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer og 
gennembrydninger 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere indvendig beklædning af ydervægge og 
afsluttende listearbejde Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af ydervægskonstruktioner 
inklusiv udvendig og indvendig beklædning, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, ventilation og tæthedskrav 
- 
Eleven kan redegøre for metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved 
hjælp af godkendt udstyr til 
- 
BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp af bygningstermografering 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med ydervægskonstruktion 
og beklædninger 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejdet med 
ydervægskonstruktioner  
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given vægkonstruktion  
 

Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Byggeri & Energiforståelse ca. 9 lektioner  

2. juni 2015 
09:04 
Byggeri og energiforståelse 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
1,0 uge. 
Mål 
- 
Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og 
fremover 
- 
Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri 
- 
Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans 
- 
Eleven kan foretage beregning af dugpunkt 
- 
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Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig 
fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug 
- 
Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper 
- 
Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 
 
Montage af Døre & Vinduer ca. 18 lektioner  

2. juni 2015 
09:04 
Montage af døre og vinduer 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
0,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan vejlede om og montere vinduer og døre, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, udluftning og tæthedskrav 
- 
Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med døre og vinduer. 
- 
Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr i forbindelse med montering af døre og vinduer, listearbejde og fugning 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Råd & Svamp ca. 18 lektioner  

2. juni 2015 
09:05 
Råd og svamp 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
0,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan genkende råd- og svampe- og insektskader 
- 
Eleven kan udtage prøver til teknisk undersøgelse 
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- 
Eleven kan udbedre skader i.h.t. en teknisk rapport 
- 
Eleven kan vurdere og anvende kemisk og konstruktiv træbeskyttelse 
- 
Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med råd og svampeskader 
- 
Eleven kan vælge relevante materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejde med råd, 
svampe og insektangreb 
Bedømmelse 
Bestået /ikke bestået 
 

 Nivellering ca. 18 lektioner 

2. juni 2015 
09:05 
Nivellering og afsætning 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
0,5 uge. 
Mål 
- 
Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger 
og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter 
- 
Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter 
- 
Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn 
Bedømmelse 
Bestået/ikke bestået 
 

Affaldssortering & Byggepladsindretning ca. 36 lektioner  

2. juni 2015 
09:05 
Byggepladsindretning og affaldshåndtering 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
1 uge. 
Mål 
- 
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Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under 
hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og 
vinterforanstaltninger 
- 
Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer 
og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. 
- 
Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser 
under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske 
betragtninger 
- 
Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og 
genanvendelse af byggeaffald 
- 
Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til 
håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

 

Teknologi ca. 6 lektioner 

Niveau og vejledende varighed  
Niveau F: 2,0 uger 
Niveau E: 2,0 uger 
Niveau D: 2,0 uger 
Niveau C: 2,0 uger 
For eux-forløb er den vejledende varighed af faget 3 uger på niveau C, uanset elevens forudgående 
niveau. 
 

Ydervæg Udførelse EKSPERT ca. 36 lektioner  

2. juni 2015 
09:18 
Ydervægskonstruktion - udførelse 
Niveau Ekspert, (markeret med rødt) 
Vejledende varighed 
1 uge. 
40 
Sagsnr.: 060.09S.541 
Mål 
- 
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Eleven kan selvstændigt udføre komplicerede ydervægskonstruktioner af træ eller stål, herunder 
sammenbygning med eksisterende bygning. 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre beklædning af ydervægge med brædder og pladematerialer, 
herunder afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer, gennembrydninger og 
sammenbygning med eksisterende bygning. 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre indvendig beklædning af ydervægge og afsluttende listearbejde 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og udføre korrekt opbygning af 
ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og indvendig beklædning, under hensyntagen til 
energirigtige løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen 
til egen og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejde med ydervægskonstruktion og 
beklædninger. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til 
arbejde med ydervægskonstruktioner 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 
Ydervæg Princip EKSPERT ca. 36 lektioner  

2. juni 2015 
09:18 
Ydervægskonstruktion - principper 
Niveau Ekspert, (markeret med rødt) 
Vejledende varighed 
1 uge. 
39 
Sagsnr.: 060.09S.541 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere og tegne komplicerede ydervægskonstruktioner af 
træ eller stål, herunder sammenbygning med eksisterende bygning. 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere beklædning af ydervægge med brædder og 
pladematerialer, herunder afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer, gennembrydninger 
og sammenbygning med eksisterende bygning. 
- 
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Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere indvendig beklædning af ydervægge og 
afsluttende listearbejde 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og kan formidle korrekt opbygning af 
ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og indvendig beklædning, under hensyntagen til 
energirigtige løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan redegøre for metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved 
hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp 
af bygningstermografering. 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med ydervægskonstruktion 
og beklædninger. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejdet med 
ydervægskonstruktioner 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given vægkonstruktion, 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

 

Kompetencemål der indgår i 1. hovedforløb, er markeret med rødt 
Bundet/Valgfri: Bundet 
Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 
Nr. Målpind  
 
1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge måleinstrumenter. 
01-08-2015 og fremefter 
 
2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, 
vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 
 
3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i 
virksomheden.  
 
4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, 
herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 
 
5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.  
 
6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, 
sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 
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7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 
arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.  
 
8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, 
pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.  
 
9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, 
lyd og energi.  
 
10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i 
byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 
 
11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig 
optræden.  
 
12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  
 
13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den 
aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.  
 
14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige 
system.  
 
15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  
 
16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 
bestemmelser.  
 
17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.  
 
18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner.  
 
19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger med 
tagfod, herunder tagfod med skalke.  
 
20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt udføre 
tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.  
 
21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 
afslutninger samt fugning.  
 
22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  
 
23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 
udhængsbrædder. 
 
24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  
 
25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  
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26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  
 
27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  
 

 

Hovedforløb 2 

På 2. hovedforløb kommer eleven til at arbejde primært med tagkonstruktioner. Både i teori, som i praktik. 

(Tagkonstruktioner princip, skal forstås som teori-delen, hvorimod at tagkonstruktioner udførelse, er den 

praktiske del, der udføres i værkstedet). Selve tagkonstruktionerne vi arbejder med, indeholder både spær, 

kel og grat. Dvs. at vi kommer til at arbejde med de forskellige opsnøringsmetoder, traditionel og digital 

opsnøring. 

Dertil skal der laves udvendigt tagarbejde på denne konstruktion. (Igen skal det forstås at udvendigt 

tagarbejde princip er teoribaseret, hvorimod at udvendigt tagarbejde udførelse er baseret på det praktiske 

arbejde). Dvs. at alle bygningsdele forsvarligt skal kunne konstrueres i forhold til gældende love og 

tæthedskrav i forhold til BR15, (Bygnings Reglementet 2015).  

For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. Ikke kun i 

forhold til at kunne udføre konstruktionerne korrekt, men også mere for at, få en forståelse for byggeri og 

energiforståelse i det hele taget. Der vil blive uddelt differentierede opgaver/cases til eleverne, hvor de kan 

vælge egne metoder, materialer samt udfordre tæthedsplanet i de forskellige byggerier. 

I faget teknologi, arbejdes der primært med port folio og kvalitetssikring på 2. hovedforløb. Eleverne får 

afsat den sidste lektion i henholdsvis teoridelen som praktikdelen. Det skal nævnes, at der arbejdes med 

faget igennem de første fire hovedforløb, med en afsluttende eksamen i faget på det fjerde hovedforløb. 

Byggeri og samfund kommer til at omhandle…. (EUV-eleverne kommer ikke til at gennemgå 

undervisningen, da kompetencerne er opnået fra tidligere). 

Valgfag. Grundet at der er elever, som har tilegnet sig relevant erhvervserfaring, er over 25 år eller har 

anden form for uddannelse, (EUV), skal disse elever have en kortere uddannelse, end de ”almindelige” 

elever. Det vil sige at EUV-eleverne ikke gennemgår valgfagene, da kompetencerne inden for disse fag, er 

opnået. Elever der ikke har disse kompetencer kommer til at arbejde med ”???” valgfag vil der blive lagt 

fokus på???!!??? 

Ekspert niveau??? Hvad gør vi og hvordan??? 

Evalueringsplan på H2!!! Port folio fra Mogens!!! 

 

Fag Formål Lektioner Indhold og 
undervisnings
materiale 

Kompetencemål 
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Tagkonstruktioner 
princip 

Eleven lærer 
omkring de 
forskellige typer 
tagkonstruktioner 
og de 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15, 
forankring og 
afstivning samt 
tæthedskravende 
herunder 

48 Ud fra de 
givne opgaver, 
skal eleven 
løse forskellige 
typer 
tagkonstruktio
ner. Der vil 
blive tegnet 
både i 
SketchUp, 
samt AutoCAD 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer. 
 
Eleven kan udføre 
konstruktioner og 
isolering under 
hensyntagen til krav 
vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og 
energi. 

Tagkonstruktioner 
udførelse 

Eleven lærer at 
opbygge 
forskellige typer 
tagkonstruktioner 
som skal 
overholde de 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15, 
forankring og 
afstivning, samt 
tæthedskravende 
for klimaskærmen 
herunder 

57 Eleven skal i 
tomandsgrupp
er, opbygge en 
tagkonstruktio
n ud fra en 
given tegning. 
 
Eleverne kan 
vælge at bruge 
digital 
opsnøring til 
dette 
 
Konstruktione
n skal opfylde 
gældende krav 
for BR15, 
forankring og 
afstivning 
samt 
tæthedskrave
nde for 
klimaskærmen 

Eleven kan konstruere 
og opbygge 
ydervægskonstruktion
er med beklædninger.  
 
Eleven kan opbygge 
og beklæde lette 
indvendige vægge 
 
 

Udvendigt 
tagarbejde princip 

Eleven lærer 
omkring at 

16   
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konstruere 
tagfod, 
skotrende, 
undertag på 
tagkonstruktione
n 

Udvendigt 
tagarbejde 
udførelse 

Eleven lærer at 
konstruere 
tagfod, 
skotrende, 
undertag på 
tagkonstruktione
n 

38   

Konstruktions- 
Tegning 

Eleven lærer at 
lave snittegninger 
af 
tagkonstruktione
ns opbygning i  
AutoCAD 

9 Eleven udfører 
snittegninger i 
AutoCAD og 
bygger en del 
af et hus i 
SketchUp 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer.  
 

Teknologi Eleven arbejder 
løbende med 
dokumentation i 
form af en 
portfolio 

8 Eleven skal 
løbende 
arbejde med 
udformningen 
af en 
portfolio. I 
sidste time i 
henholdsvis 
praktik og 
teori, laves der 
løbende 
dokumentatio
n af det lærte 
emne 

Eleven kan foretage 
kvalitetsstyring og 
dokumentation ved 
modtagekontrol, 
proceskontrol og 
slutkontrol, herunder 
identificere de 
almindeligste 
byggefejl på specialets 
område. 

Valgfag: 
 

Valgfag er for 
elever der ikke 
har merit i deres 
uddannelse. 
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Dvs. at EUV-
elever ikke 
gennemgår de 
nedenstående fag 

Valgfag 1. 
?? 

Eleven lærer at 
bygge?!?!? 

36 ???? ???? 

Valgfag 2. 
Byggeri og samfund 
 

? 36 ???? Eleven kan redegøre 
for arbejdsmarkedets 
opbygning, 
overenskomstmæssig
e forhold og det 
fagretlige system. 

 

  



   

42 
 

Idealskema 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner

4,5,6,7,8,9,10, 12,18, 20

Portfolie

logbog

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Energi Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 23

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde Udvendigtagarbejde

Evaluering af EUV

ESEV

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Byggeri og Valgfag Byggeri og Valgfag Valgfag

Samfund Samfund

11, 13, 14

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Byggeri og Valgfag Byggeri og Valgfag Evaluering

Samfund Samfund Oprydning
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Eksempler på opgaver til 2. hovedforløb 

Tagkonstruktioner princip: 

Litteratur: 

 

  

 

 

Tagkonstruktioner udførelse 
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Litteratur: 

www.woodweb.dk 

  

Teknologi og portfolio: 

BMT?? 

Vi giver Feedback ud fra tretrinsmodellen:  

 1. Iagttagelse/observation (objektivt) 

Feedbacken tager udgangspunktet i data eller konkrete observationer 

 2. Fortolkning (subjektivt)  

Dernæst forklarer du, hvordan du oplever/fortolker iagttagelsen 

 3. Forslag til handling  

Til sidst aftales det, hvad der kan eller skal gøres 

 

H2 Oversigt over Fag og Mål 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er flere af disse fag og mål, der går igennem flere hovedforløb.  

Det vil sige at der er flere fag, der får en såkaldt delkarakter, som så endelig bliver afsluttet på et af de 

andre hovedforløb. (Et eksempel er faget ”teknologi”, som gennemgår på de første fire hovedforløb, men 

afslutter med en eksamen på det fjerde hovedforløb). 

Tagkonstruktion Princip ca. 48 lektioner  

Tagkonstruktion – principper 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 

http://www.woodweb.dk/


   

45 
 

Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere tagkonstruktioner herunder konstruktioner med 
kel, grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri. 
- 
Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige 
løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan orientere sig om relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejde med 
tagkonstruktioner, herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær. 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Tagkonstruktion Udførelse ca. 57 lektioner  

Tagkonstruktion - udførelse 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og 
kviste. 
- 
Eleven kan montere, fastgøre og afstive tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, 
plankekel og kviste. 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, udluftning og tætheds-krav. 
- 
Eleven kan udføre udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
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Eleven kan udvælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med arbejde med tagkonstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Udvendigt Tagarbejde Udførelse ca. 38 lektioner  

Udvendigt tagarbejde – udførelse 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger, herunder undertagsløsninger ved kel, grat, plankekel 
og kviste. 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med 
skalke, under hensyntagen til udluftning og brandkrav. 
- 
Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 
- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke 
- 
Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan udføre tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til udvendigt 
tagarbejde 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Udvendigt Tagarbejde Princip ca. 16 lektioner  

Udvendigt tagarbejde - principper 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
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1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger herunder undertagsløsninger ved kel, 
grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, 
herunder tagfod med skalke 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist 
med flunke 
- 
Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 
- 
Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 
- 
Eleven kan planlægge tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tag-arbejde 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 
Byggeri & Samfund ca. 32 lektioner  

Byggeri og samfund 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
1,0 uge. 
Mål 
- 
Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder 
beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 
- 
Eleven har kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder 
de miljømæssige aspekter. 
- 
Eleven har kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. 
- 
Eleven har kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres 
indbyrdes regulering i det fagretslige system. 
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Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

 

Teknologi ca. 6 lektioner 

Niveau og vejledende varighed  
Niveau F: 2,0 uger 

Niveau E: 2,0 uger 
Niveau D: 2,0 uger 
Niveau C: 2,0 uger 
For eux-forløb er den vejledende varighed af faget 3 uger på niveau C, uanset elevens forudgående niveau. 
 

Tagkonstruktion Princip EKSPERT ca. 48 lektioner  

Tagkonstruktion – principper 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
34 
Sagsnr.: 060.09S.541 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere komplekse tagkonstruktioner indeholdende kel, 
grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med og renovering af eksisterende tag. 
- 
Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri. 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og formidle korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under 
hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning, tæthedskrav, ved renovering 
- 
Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer forbindelse med arbejde med tagkonstruktioner, 
herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær. 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
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Tagkonstruktion Udførelse EKSPERT ca. 57 lektioner  

Tagkonstruktion - udførelse 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner 
med kel, grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan montere, fastgøre og afstive komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, 
grat og plankekel 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til, formidle og udføre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, 
under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan udføre udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan udvælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med arbejde med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Udvendigt Tagarbejde Udførelse EKSPERT ca. 38 lektioner  

Udvendigt tagarbejde – udførelse 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger på komplekse tagkonstruktioner herunder 
konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med skalke, herunder 
sammenbygning med eksisterende tag. 
- 
Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 
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- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke 
- 
Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan udføre tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og 
øvrige afslutninger under hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Udvendigt Tagarbejde Princip EKSPERT ca. 16 lektioner  

Udvendigt tagarbejde - principper 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger på komplekse tagkonstruktioner 
indeholdende kel, grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag. 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, 
herunder tagfod med skalke 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist 
med flunke 
- 
Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 
- 
Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 
- 
Eleven kan planlægge tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 
- 
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Eleven forholde sig til og formidle korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger 
under hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav, samt sammenbygning med 
eksisterende tag. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tag-arbejde 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Kompetencemål der indgår i 2. hovedforløb, er markeret med rødt 
Bundet/Valgfri: Bundet 
Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 
Nr. Målpind  
 
1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge måleinstrumenter.  
 
2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, 
vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 
 
3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i 
virksomheden.  
 
4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, 
herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 
 
5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.  
 
6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, 
sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 
 
7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 
arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.  
 
8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, 
pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.  
 
9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, 
lyd og energi.  
 
10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i 
byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 
 
11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig 
optræden.  
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12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  
 
13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den 
aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.  
 
14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige 
system.  
 
15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  
 
16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 
bestemmelser.  
 
17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.  
 
18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner.  
 
19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger med 
tagfod, herunder tagfod med skalke.  
 
20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt udføre 
tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.  
 
21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 
afslutninger samt fugning.  
 
22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  
 
23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 
udhængsbrædder. 
 
24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  
 
25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  
 
26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  
 
27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  
 

  



   

53 
 

Hovedforløb 3 

På 3. hovedforløb kommer eleven til at arbejde primært med tagkonstruktioner. Både i teori, som i 

praktik. (Tagkonstruktioner princip, skal forstås som teori-delen, hvorimod at tagkonstruktioner 

udførelse, er den praktiske del, der udføres i værkstedet). Selve tagkonstruktionerne vi arbejder 

med, indeholder både spær, kel og grat. Dvs. at vi kommer til at arbejde med de forskellige 

opsnøringsmetoder, traditionel og digital opsnøring. 

Dertil skal der laves udvendigt tagarbejde på denne konstruktion. (Igen skal det forstås at 

udvendigt tagarbejde princip er teoribaseret, hvorimod at udvendigt tagarbejde udførelse er 

baseret på det praktiske arbejde). Dvs. at alle bygningsdele forsvarligt skal kunne konstrueres i 

forhold til gældende love og tæthedskrav i forhold til BR15, (Bygnings Reglementet 2015).  

For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. 

Ikke kun i forhold til at kunne udføre konstruktionerne korrekt, men også mere for at, få en 

forståelse for byggeri og energiforståelse i det hele taget. Der vil blive uddelt differentierede 

opgaver/cases til eleverne, hvor de kan vælge egne metoder, materialer samt udfordre 

tæthedsplanet i de forskellige byggerier. 

I faget teknologi, arbejdes der primært med port folio og kvalitetssikring på 3. hovedforløb. 

Eleverne får afsat den sidste lektion i henholdsvis teoridelen som praktikdelen. Det skal nævnes, at 

der arbejdes med faget igennem de første fire hovedforløb, med en afsluttende eksamen i faget 

på det fjerde hovedforløb. 

Byggeri og Arbejdsmiljø er her på 3. hovedforløb  

 

Fag Formål Lektioner Indhold og 
undervisnings
materiale 

Kompetencemål 

Tagkonstruktioner 
princip 

Eleven lærer 
omkring de 
forskellige typer 
tagkonstruktioner 
og de 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15, 
forankring og 
afstivning samt 
tæthedskravende 
herunder 

33 Ud fra de 
givne opgaver, 
skal eleven 
løse forskellige 
typer 
tagkonstruktio
ner. Der vil 
blive tegnet 
både i 
SketchUp, 
samt AutoCAD 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer. 
 



   

54 
 

Eleven kan udføre 
konstruktioner og 
isolering under 
hensyntagen til krav 
vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og 
energi. 

Tagkonstruktioner 
udførelse 

Eleven lærer at 
opbygge 
forskellige typer 
tagkonstruktioner 
som skal 
overholde de 
grundlæggende 
regler og love 
indenfor BR15, 
forankring og 
afstivning, samt 
tæthedskravende 
for klimaskærmen 
herunder 

32 Eleven skal i 
tomandsgrupp
er, opbygge en 
tagkonstruktio
n ud fra en 
given tegning. 
 
Eleverne kan 
vælge at bruge 
digital 
opsnøring til 
dette 
 
Konstruktione
n skal opfylde 
gældende krav 
for BR15, 
forankring og 
afstivning 
samt 
tæthedskrave
nde for 
klimaskærmen 

Eleven kan konstruere 
og opbygge 
ydervægskonstruktion
er med beklædninger.  
 
Eleven kan opbygge 
og beklæde lette 
indvendige vægge 
 
 

Udvendigt 
tagarbejde princip 

Eleven lærer 
omkring at 
konstruere 
tagfod, 
skotrende, 
undertag på 
tagkonstruktione
n 

43   

Udvendigt 
tagarbejde 
udførelse 

Eleven lærer at 
konstruere 
tagfod, 
skotrende, 
undertag på 
tagkonstruktione
n 

40   
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Konstruktions- 
Tegning 

Eleven lærer at 
lave snittegninger 
af kvistens 
opbygning i 
AutoCAD 

9 Eleven udfører 
snittegninger i 
AutoCAD og 
bygger en del 
af et hus i 
SketchUp 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer.  
 

Teknologi Eleven arbejder 
løbende med 
dokumentation i 
form af en 
portfolio 

8 Eleven skal 
løbende 
arbejde med 
udformningen 
af en 
portfolio. I 
sidste time i 
henholdsvis 
praktik og 
teori, laves der 
løbende 
dokumentatio
n af det lærte 
emne 

Eleven kan foretage 
kvalitetsstyring og 
dokumentation ved 
modtagekontrol, 
proceskontrol og 
slutkontrol, herunder 
identificere de 
almindeligste 
byggefejl på specialets 
område. 

Byggeri og 
Arbejdsmiljø 

Eleven får 
Arbejdsmiljøudda
nnelsens  

27  Eleven kan indrette en 
byggeplads under 
hensyn til 
arbejdsmiljø, 
sikkerhed, 
adgangsveje, 
affaldssortering, 
vinterforanstaltninger 
og velfærdsordninger. 
 
Eleven kan indgå i det 
forebyggende 
sikkerhedsarbejde, 
herunder organisering 
på byggepladsen eller 
i virksomheden. 
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Eleven kan foretage 
informationssøgning i 
skriftlige og 
elektroniske 
opslagsværker efter 
materiale-, 
sikkerheds-, arbejds- 
og brugsanvisninger 
samt love og regler. 
 

Valgfrit specialefag: 
 

 36   
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Idealskema 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner

4,5,6,7,8,9,10, 12,18, 20,22

Portfolie

logbog

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Tagkonstruktioner Energi Udvendig tagarbejde

2, 3, 6, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

22,23

Portfolie Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde

Portfolie Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde

ESEV

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde Udvendig tagarbejde

Evaluering

oprydning

Udvendig tagarbejde

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Praktik Praktik Teori Teori Teori

Valgfri speciale Valgfri speciale Valgfri speciale Valgfri speciale Valgfri speciale
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Eksempel på opgaver:  

 

Tagkonstruktioner udførelse: 

 

 

Vi giver Feedback ud fra tretrinsmodellen:  

 1. Iagttagelse/observation (objektivt) 

Feedbacken tager udgangspunktet i data eller konkrete observationer 

 2. Fortolkning (subjektivt)  

Dernæst forklarer du, hvordan du oplever/fortolker iagttagelsen 

 3. Forslag til handling  

Til sidst aftales det, hvad der kan eller skal gøres 
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H3 Oversigt 

Tagkonstruktion Princip ca. 33 lektioner  

Tagkonstruktion – principper 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere tagkonstruktioner herunder konstruktioner med 
kel, grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri. 
- 
Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige 
løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan orientere sig om relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejde med 
tagkonstruktioner, herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær. 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Tagkonstruktion Udførelse ca. 32 lektioner  

Tagkonstruktion - udførelse 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og 
kviste. 
- 
Eleven kan montere, fastgøre og afstive tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, 
plankekel og kviste. 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, udluftning og tætheds-krav. 
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- 
Eleven kan udføre udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan udvælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med arbejde med tagkonstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Udvendigt Tagarbejde Udførelse ca. 40 lektioner  

Udvendigt tagarbejde – udførelse 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger, herunder undertagsløsninger ved kel, grat, plankekel 
og kviste. 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med 
skalke, under hensyntagen til udluftning og brandkrav. 
- 
Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 
- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke 
- 
Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan udføre tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til udvendigt 
tagarbejde 
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Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Udvendigt Tagarbejde Princip ca. 43 lektioner  

Udvendigt tagarbejde - principper 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger herunder undertagsløsninger ved kel, 
grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, 
herunder tagfod med skalke 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist 
med flunke 
- 
Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 
- 
Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 
- 
Eleven kan planlægge tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tag-arbejde 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Byggeri & Arbejdsmiljø ca. 22 timer eller 3 dage a 9 lektioner  

Byggeri og arbejdsmiljø 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
1,0 uge. 
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Mål 
- 
Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og 
gennemførelse af arbejdsplads-vurderinger (APV). 
- 
Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge 
arbejdsskader 
- 
Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge 
hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger, 
- 
Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, hvordan 
arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, 
herunder branche-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v. 
- 
Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Teknologi/Portfolio ca. 6 lektioner  

Teknologi  

Niveau og vejledende varighed  
Niveau F: 2,0 uger 

Niveau E: 2,0 uger 
Niveau D: 2,0 uger 
Niveau C: 2,0 uger 
For eux-forløb er den vejledende varighed af faget 3 uger på niveau C, uanset elevens forudgående niveau. 

 

 

Tagkonstruktion Princip EKSPERT ca. 33 lektioner  

Tagkonstruktion – principper 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
34 
Sagsnr.: 060.09S.541 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere komplekse tagkonstruktioner indeholdende kel, 
grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med og renovering af eksisterende tag. 
- 
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Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri. 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og formidle korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under 
hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning, tæthedskrav, ved renovering 
- 
Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer forbindelse med arbejde med tagkonstruktioner, 
herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær. 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Tagkonstruktion Udførelse EKSPERT ca. 32 lektioner  

Tagkonstruktion - udførelse 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner 
med kel, grat, plankekel og kviste 
- 
Eleven kan montere, fastgøre og afstive komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, 
grat og plankekel 
- 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til, formidle og udføre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, 
under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, udluftning og tæthedskrav. 
35 
Sagsnr.: 060.09S.541 
- 
Eleven kan udføre udvekslinger i tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner 
- 
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Eleven kan udvælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med arbejde med tagkonstruktioner 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Udvendigt Tagarbejde Udførelse EKSPERT ca. 40 lektioner  

Udvendigt tagarbejde – udførelse 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
2 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger på komplekse tagkonstruktioner herunder 
konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag 
- 
Eleven kan udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med skalke, herunder 
sammenbygning med eksisterende tag. 
- 
Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 
- 
Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke 
- 
Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven kan udføre tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og 
øvrige afslutninger under hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
- 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Udvendigt Tagarbejde Princip EKSPERT ca. 43 lektioner 
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Udvendigt tagarbejde - principper 
Niveau 
Ekspert 
Vejledende varighed 
1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger på komplekse tagkonstruktioner 
indeholdende kel, grat, plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag. 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, 
herunder tagfod med skalke 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist 
med flunke 
- 
Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 
- 
Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 
- 
Eleven kan planlægge tagafslutninger med gavlbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 
- 
Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 
- 
Eleven forholde sig til og formidle korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger 
under hensyntagen til udluftning, ventilation, tætheds- og brandkrav, samt sammenbygning med 
eksisterende tag. 
- 
Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tag-arbejde 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

kompetencer: 

Kompetencemål der indgår i 1. hovedforløb, er markeret med rødt 
Bundet/Valgfri: Bundet 
Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 
Nr. Målpind  
 
1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 
måleinstrumenter. 01-08-2015 og fremefter 
 
2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, 
affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 
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3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen 
eller i virksomheden.  
 
4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og 
slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 
 
5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.  
 
6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter 
materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 
 
7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 
arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af 
detaljer.  
 
8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn 
til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.  
 
9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi.  
 
10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige 
faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 
 
11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og 
personlig optræden.  
 
12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  
 
13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for 
den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige 
konsekvenser.  
 
14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system.  
 
15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  
 
16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 
bestemmelser.  
 
17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.  
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18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og 
kelkonstruktioner.  
 
19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger 
med tagfod, herunder tagfod med skalke.  
 
20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt 
udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.  
 
21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 
afslutninger samt fugning.  
 
22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  
 
23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 
udhængsbrædder. 
 
24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  
 
25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  
 
26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  
 
27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  
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Hovedforløb 4 

 
Trægulve opbygning er et af de større temaer på 4. hovedforløb. I faget vil der blive gennemgået 

forskellige typer af strøgulve, pladegulve og opbygninger af dette, samt at eleven kommer til at 

beskæftige sig med materialevalg til ovenstående. Faget er både praktisk og teoretisk. 

Vådrumsopbygning er et fag hvor eleven skal opbygge et tænkt strøgulv, hvorefter der skal 

etableres et vådrum. Det vil sige, at der skal opbygges et pladegulv med kiler og korrekt fald mod 

afløbet. Ud over dette skal der monteres lette indvendige vægge med vådrumsgips. 

Trappearbejde vil blive lavet i vådrumsopgaven. Dette skal ikke misforstås på den måde, at det er 

”normalt”, men opgaven er designet til at begge fag, kan udformes i denne opbygning.  

Valgfri speciale, (trapper) hænger sammen med ovenstående trappearbejde, da vi ligger vægt på 

at eleven skal kunne beregne og fremstille en kvartsvingstrappe på dette hovedforløb. Faget er 

derfor af både praktisk og teoretisk karakter. 

For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. 

Ikke kun i forhold til at kunne udføre konstruktionerne korrekt, men også mere for at, få en 

forståelse for byggeri og energiforståelse i det hele taget. Der vil blive uddelt differentierede 

opgaver/cases til eleverne, hvor de kan vælge egne metoder, materialer samt udfordre 

tæthedsplanet i de forskellige byggerier. 

Teknologi  

På 4. hovedforløb afsluttes faget teknologi med et individuelt projekt. Projektet tager 

udgangspunkt i en byggeteknisk problemstilling som lærlingen (evt. i samarbejde med 

virksomheden) har lyst til at fordybe sig i. Projektet indeholder analyser at materiale og 

konstruktionsvalg, tidsplaner og beregninger, skitser og tegninger, planer for modtage og 

kvalitetskontrol og dokumentation herfor, arbejdsmiljømæssige overvejelser. Dele af 

undervisningen kan foregå i virksomheden hvor eleven undersøger elementer af projektet. Faget 

afsluttes med eksamen hvor lærlingen fremlægger sit projekt for lærer og ekstern censor.  

 

Fag Formål Lektioner Indhold og 
undervisnings
materiale 

Kompetencemål 

Trægulve opbygning 
 

Eleven lærer om 
forskellige 
gulvkonstruktione
r og opbygninger 
af disse, samt at 

51 Eleverne 
opbygger en 
mindre 
gulvopgave, 
samt arbejder 
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kunne kende 
forskel på diverse 
gulvmaterialer 

med et 
teoretisk 
projekt 

Vådrumsopbygning 
 

Eleven lærer at 
opbygge et 
pladegulv på kiler 
med korrekt fald 
mod afløb, samt 
at kunne montere 
vådrumsgips 

54 Eleven skal i 
en 
tomandsgrupp
e bygge et 
mindre 
vådrum i 
praktiklokalet 
hvor der 
udføres et 
gulv på kiler 

 

Byggeri og 
energiforståelse 
 

Eleven opbygger 
viden omkring 
bæredygtigt 
byggeri og lærer 
omkring 
varmetab samt 
dugpunktsberegni
ng 

22 Eleven lærer 
om de 
forskellige 
byggerier og 
lærer om at 
placere 
dampspærren 
i forhold til 
dugpunktet 

Eleven kan forholde 
sig til valg af 
materialer og 
konstruktion til en 
arbejdsopgave under 
hensyn til stilart, pris, 
tidsplan, 
vedligeholdelse og 
bæredygtighed. 

Trappearbejde 
 

Eleven skal 13   

Valgfri speciale, 
(trapper) 
 

 35   

Teknologi 
Afsluttende 
eksamen 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

 35  Eleven kan foretage 
kvalitetsstyring og 
dokumentation ved 
modtagekontrol, 
proceskontrol og 
slutkontrol, herunder 
identificere de 
almindeligste 
byggefejl på specialets 
område. 
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Idealskema 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Konstruktionstegning TræGulve opbygning Konstruktionstegning TræGulve opbygning TræGulve opbygning

4,,5, 6, 7, 8 , 9 , 10, 12, 17,

Portfolie

logbog

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

TræGulve opbygning TræGulve opbygning Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning Vådrumsopbygning

Portfolie

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Energi Vådrum Vådrum Teknologi/Projekt Teknologi/Projekt

4,6,7,8,9,10,12,13,20,25,26, Åben for forslag

ESEV

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Teknologi/Projekt Teknologi/Projekt Teknologi/Projekt Trapper Trapper

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 27

Portfolie

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Trapper Trapper
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Eksempler på opgaver: 

  

Vi giver Feedback ud fra tretrinsmodellen:  

 1. Iagttagelse/observation (objektivt) 

Feedbacken tager udgangspunktet i data eller konkrete observationer 

 2. Fortolkning (subjektivt)  

Dernæst forklarer du, hvordan du oplever/fortolker iagttagelsen 

 3. Forslag til handling  

Til sidst aftales det, hvad der kan eller skal gøres 

 

H4 Oversigt 

Trægulve Opbygning ca. 51 lektioner  

Gulvkonstruktion og trægulve 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge, konstruere, vejlede om, og udføre almindeligt forekommende 
gulvkonstruktioner, herunder strø-gulve med opklodsning 
- 
Eleven kan foretage korrekt opbygning af gulvkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, udluftning og tæthedskrav. 
- 
Eleven kan vejlede om og udføre gulve med plader, samt brædder med løs udlægning 
- 
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Eleven kan lave afsluttende listearbejde til gulvarbejdet 
- 
Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med gulvkonstruktion 
og trægulve. 
- 
Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til arbejde med gulvkonstruktioner og gulve. 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Vådrumsopbygning ca. 54 lektioner  

Vådrumsopbygning 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1,5 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere, vejlede om, tegne og udføre gulvopbygning i et vådrum 
- 
Eleven kan udføre pladegulve med fald mod afløb i et vådrum 
- 
Eleven kan opbygge og beklæde vægge som underlag for vinyl og fliser i et vådrum 38 
Sagsnr.: 060.09S.541 
- 
Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med 
vådrumsopbygning 
- 
Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til arbejde med vådrumsopbygninger 
- 
Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Byggeri & Energiforståelse ca. 22 lektioner  

Byggeri og energiforståelse 
Niveau 
Rutineret 
Vejledende varighed 
1,0 uge. 
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Mål 
- 
Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover 
- 
Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri 
- 
Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans 
- 
Eleven kan foretage beregning af dugpunkt 
- 
Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på 
knudepunkter, har for bygningers energiforbrug 
- 
Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper 
- 
Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

Trappearbejde ca. 13 lektioner  

Trappearbejde 
Niveau Rutineret 
Vejledende varighed 
0,4 uge. 
Mål 
- 
Eleven kan afsætte et trappehul i en etageadskillelse 
- 
Eleven kender principperne for konstruktion af en mindre ligeløbstrap-pe 
Bedømmelse 
Bestået/ikke bestået 
 

Valgfrit Speciale (Trapper) ca. 35 lektioner  

AMU 40293 Indvendige trapper, beregning og service 
Niveau 
Vejledende varighed 
0,6 uge 
Mål 
Deltagerne kan anvende relevant måleudstyr til opmåling trapperum med hensyn til opsnøring og 
opbygning af en kvartsvingstrappe på EDB og kan anvende elektroniske tegneprogrammer til visualisering 
af forslag til trappeløsninger. 
Deltagerne kan vejlede kunderne i materialevalg ud fra trappens anvendelse og rummets arkitektur. 
Deltagerne kan via elektroniske medier beregne priser, således at kunderne får de optimale betingelser for 
at vælge imellem forskellige løsningsmuligheder. 
Bedømmelse 
Bestået/ Ikke bestået 
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AMU 40554 Trapper – fremstilling af trapper Niveau 
Vejledende varighed 
0,4 uge 
Mål 
Deltagerne kan opsnøre, udføre og opstille trapper under hensyn til kravspecifikationer, gældende 
lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger. 
Deltagerne kan udvælge og håndtere hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet. 
Bedømmelse 
Bestået/ Ikke bestået 
 

Teknologi/Projekt ca. 35 lektioner  

Niveau og vejledende varighed  
Niveau F: 2,0 uger 

Niveau E: 2,0 uger, Afsl. Eksamen! 
Niveau D: 2,0 uger 
Niveau C: 2,0 uger 
For eux-forløb er den vejledende varighed af faget 3 uger på niveau C, uanset elevens forudgående niveau.  
 
kompetencer: 

Kompetencemål der indgår i 1. hovedforløb, er markeret med rødt 
Bundet/Valgfri: Bundet 
Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 
Nr. Målpind  
 
1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 
måleinstrumenter. 01-08-2015 og fremefter 
 
2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, 
affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 
 
3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen 
eller i virksomheden.  
 
4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og 
slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 
 
5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.  
 
6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter 
materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 
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7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 
arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af 
detaljer.  
 
8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn 
til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.  
 
9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi.  
 
10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige 
faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 
 
11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og 
personlig optræden.  
 
12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  
 
13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for 
den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige 
konsekvenser.  
 
14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system.  
 
15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  
 
16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 
bestemmelser.  
 
17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.  
 
18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og 
kelkonstruktioner.  
 
19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger 
med tagfod, herunder tagfod med skalke.  
 
20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt 
udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.  
 
21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 
afslutninger samt fugning.  
 
22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  
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23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 
udhængsbrædder. 
 
24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  
 
25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  
 
26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  
 
27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  
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5 hovedforløb 

 
5. hovedforløb er det afsluttende hovedforløb for tømrerne, inklusiv svendeprøven som består af 

en teoretisk case og en praktisk prøve.  

Hovedforløbets opbygning vil typisk være som følgende: 

2 ugers ”almindelig” undervisning med hovedtema i Sammensatte tømmerkonstruktioner, (se 

nedenstående eksempler på opgaver), som både foregår teoretisk og praktisk. Disse 2 uger kan 

betegnes som forberedelse til selve svendeprøven 

For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. 

Ikke kun i forhold til at kunne udføre konstruktionerne korrekt, men også mere for at, få en 

forståelse for byggeri og energiforståelse i det hele taget. Der vil blive uddelt differentierede 

opgaver/cases til eleverne, hvor de kan vælge egne metoder, materialer samt udfordre 

tæthedsplanet i de forskellige byggerier. 

Svendeprøven starter i uge 3 med den teoretiske case, da casen er hænger sammen på den måde, 

at det samtidig er forberedelse til den praktiske prøve. Det vil sige at eleven skal selvstændig 

tegne, opmåle, konstruere og forberede den praktiske del af svendeprøven i løbet af de 48 

lektioner som der er afsat til casen. 

Den praktisk prøve starter op i forlængelse af den teoretiske case. Den har som beskrevet en 

varighed af 37 timer og vil typisk starte op en fredag, (i 4. uge), og afslutte torsdag ugen efter, altså 

i uge 5. Her vil der så være om fredagen være afsat en dag til bedømmelse af de praktiske 

opgaver. De bliver bedømt af en underviser og to skuemestre. 

Den teoretiske case skal forsvares om mandagen og tirsdagen i den sidste uge. Til denne mundtlige 

fremlæggelse vil der være elevens underviser og to skuemestre. Fremlæggelsen har en varighed af 

en halv time, (ca. 15 min. Fremlæggelse, ca. 10 min. Til spørgsmål og ca. 5 min. Til votering). 

Eleven får besked om hvilken dag og tidspunkt for eksaminationen, inden opstart af den praktiske 

prøve.  

Der vil blive afholdt en svendeprøve ceremoni på skolen, torsdag i den sidste uge, hvor eleven får 

sin samlede karakter for svendeprøven, (antaget, antaget med ros, antaget med bronze eller 

antaget med sølv). Samme dag er der fremvisning af svendeprøverne for pårørende. 

Fredag skal eleven møde ind på skolen for at klare den sidste oprydning. 

Fag Formål Lektioner Indhold og 
undervisnings
materiale 

Kompetencemål 
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Sammensatte 
tømmerkonstruktione
r 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala, eksamen 

 

Eleven lærer 
omkring 
opbygning af 
konstruktioner, 
herunder 
lægteafstande, 
tagfod, 
skotrende, 
udhæng og 
sternbrædder 

72 Eleverne 
tegner 
konstruktioner 
i SketchUp, og 
laver derefter 
udprint til 
brug i 
værkstedet 

Eleven kan selvstændigt 
tegne, dokumentere og 
planlægge sammensatte 
konstruktionsopgaver 
 
Eleven kan vejlede om 
valg af løsninger og 
materialer ud fra 
kendskab til stilart, 
brand, lyd, energi, 
bæredygtighed, pris, 
tidsplan og 
vedligeholdelse efter 
relevante materiale-, 
sikkerheds-, arbejds- og 
brugsanvisninger samt 
love og regler 
 
Eleven kan planlægge 
kvalitetskontrol og 
dokumentation af 
arbejdet med 
sammensatte 
konstruktioner 

 

Konstruktionstegning 
 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 

 

Eleven lærer at 
lave 
snittegninger af 
vægge, vindue 
og døre i 
AutoCAD 

9 Eleven udfører 
snittegninger i 
AutoCAD og 
bygger en del 
af et hus i 
SketchUp 

Eleven kan udføre it-
baserede tegninger til 
brug for udførelse og 
dokumentation af en 
praktisk 
arbejdsopgave på 
specialets område 
samt udføre 
frihåndstegning og 
skitser til 
problemløsning af 
detaljer.  
 

Praktisk prøve 
 
Bedømmelse 
7-trisnsskala, eksamen 

 

Eleven 
demonstrere 
sine opnåede 
kompetencer 
inden for 
tømmerfaget 

37 timer Eleven 
arbejder med 
en trukket 
case, 
udarbejdet af 
det faglige 
udvalg og 
skolerne 

Eleven kan udføre et 
praktisk produkt, der 
viser fagets teknikker, 
ud fra en given faglig 
problemstilling 
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Teoretisk case 
 
Bedømmelse 
7-trisnsskala, eksamen 

 

Eleven 
demonstrere 
sine opnåede 
kompetencer 
inden for 
tømmerfaget 

48 Eleven 
arbejder med 
en trukket 
case, 
udarbejdet af 
det faglige 
udvalg og 
skolerne 

Eleven kan udføre et 
praktisk produkt, der 
viser fagets teknikker, 
ud fra en given faglig 
problemstilling 
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Idealskema 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sammensatte Sammensatte Sammensatte Sammensatte Sammensatte

Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner

Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning

4,5,6,7,8,9,10,12,18,19,20,22,23,25,26,

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sammensatte Sammensatte Sammensatte Sammensatte Sammensatte

Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner Tømrerkonstruktioner

Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning Konstruktionstegning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Teori Teori Teori Teori Teori

Sammensatte Case Case Case Case

Tømrerkonstruktioner

Konstruktionstegning For MV´s skyld

1 til 27

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Teori Teori Teori Teori/praktik Teori/praktik

Case Case Case Opstilling af planer Opstilling af planer

Aflevering af materialeliste Tilskæring af tømmer Tilskæring af tømmer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik

Praktisk prøve Praktisk prøve Praktisk prøve Praktisk prøve Praktisk prøve

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik

Mundtlig fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Fremvisning Svendeprøve Cermoni

Oprydning
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Eksempler på opgaver: 

Sammensatte tømmerkonstruktioner: 

  

Litteratur: 

Vi giver Feedback ud fra tretrinsmodellen:  

 1. Iagttagelse/observation (objektivt) 

Feedbacken tager udgangspunktet i data eller konkrete observationer 

 2. Fortolkning (subjektivt)  

Dernæst forklarer du, hvordan du oplever/fortolker iagttagelsen 

 3. Forslag til handling  

Til sidst aftales det, hvad der kan eller skal gøres 

 

H5 Oversigt 

Sammensatte Tømmerkonstruktioner  

Sammensatte tømmerkonstruktioner 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
3 uger. 
Mål 
- 
Eleven kan selvstændigt tegne, dokumentere og planlægge sammensatte konstruktionsopgaver 
- 
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Eleven kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, 
bæredygtighed, pris, tidsplan og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og 
brugsanvisninger samt love og regler 
- 
Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med sammensatte konstruktioner 
Bedømmelse 
7-trinsskala, eksamen 
 

 

Konstruktionstegning 

Konstruktionstegning 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1,5 uge. 
Mål 
- 
Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D 
- 
Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger 
- 
Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvnf. det digitale byggeri 
- 
Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer 
Bedømmelse 
7-trinsskala. 
 

 
 
Praktisk Prøve 

Praktisk prøve 
Niveau 
Avanceret 
Vejledende varighed 
1 uge. 
- 
Eleven kan udføre et praktisk produkt, der viser fagets teknikker, ud fra en given faglig problemstilling 
Bedømmelse 
7-trisnsskala, eksamen 
 

Kompetencer: 

Kompetencemål der indgår i 5. hovedforløb 
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Bundet/Valgfri: Bundet 
Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 
Nr. Målpind  
 
1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 
måleinstrumenter. 01-08-2015 og fremefter 
 
2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, 
affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 
 
3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen 
eller i virksomheden.  
 
4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og 
slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 
 
5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.  
 
6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter 
materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 
 
7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 
arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af 
detaljer.  
 
8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn 
til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.  
 
9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi.  
 
10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige 
faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 
 
11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og 
personlig optræden.  
 
12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  
 
13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for 
den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige 
konsekvenser.  
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14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system.  
 
15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  
 
16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 
bestemmelser.  
 
17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.  
 
18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og 
kelkonstruktioner.  
 
19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger 
med tagfod, herunder tagfod med skalke.  
 
20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt 
udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.  
 
21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 
afslutninger samt fugning.  
 
22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  
 
23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 
udhængsbrædder. 
 
24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  
 
25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  
 
26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  
 
27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  
 
 

 

 

 

 

 


