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Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er 
skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 
bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1 Generelt for skolen 
1.1 Praktiske oplysninger  
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og 
efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

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

Dette betyder:   

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

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

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, 
partnerskaber og nye netværk. 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og strategisk 
anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”), i alle uddannelser og på alle niveauer i 
organisationen, og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

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

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre et læringstilbud, der 
differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og uddannelsesønske  

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

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at lærlingene på NEXT 
individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

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

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

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

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

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- hovedforløb på NEXT har et omfang, der svarer til en 
fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret 
redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

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



1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  
2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  
3. Der skal være en opfølgning.  

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter opfyldes for målene i den 
enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. 
Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, 
eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i virksomhederne.  

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

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer 
om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den almindelige skemalagte teoretiske og 
praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. 
Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven 
normalt ikke kunne bestå et skoleforløb.  

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af opgaver og projekter 
og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning 
Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under 
projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men 
begrebet lærerfri undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum 
for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale 
undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på 
skolen. 

 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT Uddannelse 
København  

Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Kriterier 
for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige 
uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængig af 
elevens forudsætninger, men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 
stk. 3). 

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages en 
kompetencevurdering. Ved optagelse på alle skolens erhvervsuddannelser indgår følgende overordnede kriterier: 

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

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

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

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

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605


2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 
specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har 
primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Alle elever som på starttidspunkt er over 25 år, vil blive indkaldt til kompetencevurdering på skolen. Dette kan foregå 
både via samtale og afprøvning på værksted, hvoraf tiden derfor kan variere fra ½ dags til 9 dages varighed. 

Den personlige uddannelsesplan, som kompetencevurderingen munder ud i, udføres i Elevplan. 

 

 

 

1.5 Eksamensregler på NEXT Uddannelse København – erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Skolens 
regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede 
uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår 
nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0).   

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

1.5.1 Organisation  
Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 
eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

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

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

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne, ved starten af skoleperioden, om hvilke 
grundfag, der kan være eksamen i. 

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



Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-
hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

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

1.5.3 Eksamen  
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

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

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. Elever, der 
ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den manglende indstilling. 
Der gives endvidere besked om klageadgang. 

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

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken, videresendes klagen til ministeriet inden 
10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 
nr. 1009 af 22/09/2014).  

  

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde dels en 
selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag, og spørgsmålene skal afspejle faget som helhed (Jf. 
§8 i BEK 1009, 22.9.2014 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er til stede under hele prøveforløbet 

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

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

Praktiske prøver gennemføres ved, at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave, i et 
afgrænset tidsrum, i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøver: projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt inden for et 
eller flere faglige områder. Skolen har på forhånd udpeget omfanget for den eller de studerende som 
bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende resultater af 
praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale bedømmelsesplaner, 
der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 3 (Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 om prøver og eksamen i grundlæggende 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427


erhvervsrettede uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter 
oplyser generelt om:  

• Adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- eller opgaveafleveringer  
• Anvendelse af hjælpemidler 
• Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  
• Eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 
• Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen, og hvordan vægtes 

de enkelte elementer   
• Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse    

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

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det pågældende 
fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne samt ophænges foran 
eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler end de, til 
den aktuelle prøve, fastsatte. 

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

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes 
forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om 
specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873). Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold 
fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den eksamensansvarlige 
eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere, når han/hun mener sig færdig – 
dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

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

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

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

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

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

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873


Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke have 
undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges, eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, bortvises 
eleven fra prøven, og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med klageadgang i 
henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427). 

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

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

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

Eleven skal snarest muligt herefter have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse om 
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

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

    

1.5.7 Klager over eksamen  
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på sædvanlig 
måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

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

Klagen kan vedrøre:  

• Eksamens/prøveforløbet 
• De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 
• Bedømmelsen 

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

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

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

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

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

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


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

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve (omprøve) eller 

Meddelelse om, at klagen er afvist 

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

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet 
ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

   

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

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

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal de straks 
afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige 
forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge på dette.  
Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden 
bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter 
den tilsynsførendes tilladelse, og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader 
lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig inden for de sidste 
15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

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

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

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

Eleven kan indgive en skriftlig og begrundet klage over eksamen. Klagen skal afleveres til skolen senest to uger efter, at 
karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

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


a) Eksamensforløbet 
b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  
c) Bedømmelse 

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

Elever, der har gennemført og bestået grundforløbet efter ”Indgangen produktion og udvikling nr. 329 af 
11.04.2012” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240 

kan anmode om, at starte hovedforløbet på ny ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til 
værktøjsuddannelse af 22. april 2015” (version 6) https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168879  

Du skal kunne dokumentere overgangskravet mellem version 7 og 8 eller have tilsvarende kvalifikationer.  

Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen til værktøjsmager findes her:  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168879 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168879


2 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Den overordnede struktur på uddannelsen vil almindeligvis komme til at se ud som nedenstående billede. Du vil derfor 
opleve en vekselvirkning mellem skole og praktik, hvor undervisningen og praktikken supplerer hinanden, for at du kan 
videreudvikle de færdigheder, du er blevet undervist i. 

 

 

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

GF2 Praktik H1 10 uger Praktik

H2 10 uger Praktik H3 10 uger Praktik

H4 5 uger Praktik H5 5 uger Praktik



 

 

 

 

 

 

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

 

Undervisningsdifferentiering vil tage udgangspunkt i dit standpunkt og behov. På grundforløbet vil der blive spottet 
talenter til hovedforløbene, hvor eleverne vil blive undervist i samme fag som eleverne på industritekniker maskin. 
Fagene, som talentsporseleverne bliver undervist i, vil have målpinde der ligger på et højere niveau, 

Sammen med underviserne udfyldes en kompetencematrix, der bliver udgangspunktet for den undervisning du vil 
modtage. Du skal selv, i samråd med dine undervisere udfylde matrixen ved opstart og afslutning af hvert skoleforløb, 
således undervisningen kan tilrettelægges, så den i videst muligt omfang tilpasses dine og klassens evner og 
forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af dine kompetencer, undervisningens indhold og selve 
faget. 



Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at dine tidligere erfaringer inddrages i opgaveløsning, eller der i 
arbejdet med et fælles projekt individuelt eller i grupper arbejdes med delemner af forskellig sværhedsgrad. Du kan 
derudover opleve differentiering på: 

Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

Opgavemængden og opgavetypen 

Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

Du vil opleve at nogle elever får mere hjælp af underviserne end andre undervejs i et forløb, således at alle elever får 
størst muligt udbytte af undervisningen. Det forventes desuden, at du bidrager med det du kan i forhold til at løfte hele 
klassen. 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 
Værktøjsmageruddannelsen  
 
2.2 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  
 
Uddannelsen har en varighed på op til 4 år.  
 
Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende 
grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes elever, som har gennemført et 
kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Alle elever, som søger om skolepraktik skal have en 
aktiv profil på www.praktikpladsen.dk  
 
 
Skoleaftale  
I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale mellem skole og elev om elevens 
fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for elevens praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende 
skoleundervisning.  
 
 
Uddannelsesplan 
Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder nye elever med 
grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFU, delaftaler, kortaftaler eller elever fra ordinære aftaler 
(uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med progression i forhold til 
målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden som kompetencerne erhverves 
gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomhederne. Den enkelte elevs erhvervede kompetencer 
inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har 
opnået.  
 
Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet en kvalificeret ansøgning og 
har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  
 

http://www.praktikpladsen.dk/


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 værktøjsmageruddannelsen 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. 
 
Skolepraktikken på værktøjsmager foregår decentralt indtil H1, hvorefter det eleven bliver i Emdrup.   
 
*) SKP Uddannelsen er placeret decentralt på skolens adresse i Emdrup sammen med grund- og hovedforløb på uddannelsen med pædagogisk ansvar for aktiviteten 
decentralt på skoleområdet, men kvalitetsmæssigt ansvar i Praktikcentret.  
 
 
 
 
Uddannelsens indhold og opbygning  
 
Skoleophold  
Der er 5 skoleophold på værktøjsmageruddannelsen med 3 hovedforløb af 10 ugers varighed og 2 hovedforløb af 5 ugers 
varighed. Eleven modtager en oversigt over alle skoleopholds placering ved indgåelsen af skoleaftalen til skolepraktik.  
 
 
Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal evalueres på: 
 
Værktøjsmageruddannelsen (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  

  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Hovedforløb 5 

Emne   Grundlæggende forståelse 
for faget ved fremstilling af 
simple værktøjer i bløde 
materialer 

 

Grundlæggende forståelse 
for faget ved fremstilling af 
mere komplicerede værktøjer 
fremstillet i værktøjsstål 

Værktøjsfremstilling med 
større fokus på teori. Der vil 
på dette forløb laves 
værktøj i ”modsatte” 
speciale, så form og 
snit/stans har basal 
forståelse for det andet 
speciale 

Fremstilling af værktøj 
svarende til 
svendeprøveværktøj i 
kvalitet og kompleksitet 

Svendeprøve 

Fag  

 

Værktøjsteknisk 
kommunikation 

Justering og afprøvning af 
værktøjer 

Emne- og værktøjsmaterialer 

Teknisk engelsk 

Værktøjsteknisk 
kommunikation 

Emne- og værktøjsmaterialer 

Teknisk engelsk 

Værktøjs- og måleteknisk 
dokumentation 

Teknisk innovation 

Arbejdsmiljø i praksis 

Virksomhedslære og 
forretningsforståelse 

Emne- og 
værktøjsmaterialer 

Værktøjs- og måleteknisk 
dokumentation 

Værktøjsfremstilling, 
tilpasning og montage 

Værktøjslære 

Værktøjsopbygning 

Specialfags tema 
snit/stans eller form 

Værktøjsfremstilling 
tilpasning og montage 

Værktøjslæreaaa 



Værktøjs- og måleteknisk 
dokumentation 

Fremstillingsteknologier ved 
værktøjsproduktion 

Værktøjsfremstilling, 
tilpasning og montage 

Værktøjslære 

Værktøjsopbygning 

Emnetegning i CAD, 
designoptimering 

CAM fræsning (2D) 

Emnetegning i CAD, 
assembly med mere end 4 
parter 

 

 

 

 

Fremstillingsteknologier ved 
værktøjsproduktion 

Værktøjsfremstilling, 
tilpasning og materiale 

Værktøjslære 

Værktøjsopbygning 

CAM fræsning med 
dobbeltkrumme overflader 

Emnetegning i CAD, 
designoptimering   

Værktøjs- og måleteknisk 
dokumentation 

Fremstillingsteknologier ved 
værktøjsproduktion 

Værktøjsfremstilling, 
tilpasning og montage 

Værktøjsopbygning 

Kvalitetsbevidsthed og 
forståelse 

Projektorganisering og 
samarbejde 

CAM fræsning (2D) 

Polering af værktøjsdele  

VæPraktikmål  

 

 

 

 

Cad/Cam  

Maskinteknik 

Produktteknologi og produktionsteknik 

Produktions- og økonomistyring  

Informationsteknologi  

Datastyret bearbejdning  

Konventionel bearbejdning  

 

 

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 

 

 
 
 
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 (såfremt, at faget anvender LOGBOG)  
 



Praktikmål: 
1. Praktikperiode: Eleven opnår basalt kendskab til værktøjsmagerfaget, primært ved at arbejde med basal 

maskinbetjening. Herunder drejning, fræsning og evt. slibning. Gerne arbejde med vedligehold og reparation af 
værktøjer, for bedre forståelse for faget. 

2. Praktikperiode: Efter at have arbejdet helhedsorienteret på H1, bør eleven arbejde på at opnå rutine i de 
primære bearbejdningsformer, gerne CNC, samt arbejde med kvalitetsforståelse. På nuværende tidspunkt er der 
forståelse for processen fra emnedesign til færdigt emne, og der skal nu fokuseres på at opnå den rette kvalitet 
med de rette fremstillingsprocesser. Rutine specielt i drejning og fræsning. 

3. Praktikperiode: Der arbejdes videre med samme mål som i 2. praktikperiode. På nuværende tidspunkt vil eleven 
have arbejdet med gnist, og kan med fordel arbejde med elektrodefremstilling og gnistning. 

4. Praktikperiode: Der arbejdes med rutine i de primære bearbejdningsformer, og med overholdelse af tolerancer. 
Gerne slibning, både alm. Planslibning og slibning i sinusplan. 

5. Praktikperiode: Før svendeprøve. Arbejde med de mest relevante discipliner. Ud fra evaluering på H4, 
fastlægges fokusområder indtil H5. Alt efter niveau er det muligt, at eleven selv designer H5 emne, dette skal 
dog foreligge i god tid, og godkendes af fagligt udvalg. 

 
 
Praktikopgaver i Praktikcentret 
På Værktøjsmageruddannelsen 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” eller til eget brug i Praktikcentret. 

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
 

Ved afslutning af hver skoleperiode evalueres med virksomhed og elev. Her aftales hvad elev og virksomhed skal arbejde 
videre med inden næste skole forløb.  

Sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve bestående af en individuel prøve. 

Forløbet for svendeprøven kan ses i Industriens Uddannelsers svendeprøvevejledning 

 

 

 

 

 

3 Læringsaktiviteter i hovedforløbet 
3.1 Skoleperiode 1 (H1) 
H1 foregår som en helhedsorienteret indgang til faget, hvor der lægges vægt på forståelsen for processen at fremstille et 
værktøj. Vi arbejder med hele processen fra design over emnemodning, fremstilling af værktøjer og støbning.  
Vi laver først forme i gennemsigtig plast på MDX-40, og derefter forme i messing/alu til babyplast. Det vigtige er at 
gennemgå hele processen fra start til slut, og at diskutere mulige problemstillinger. Den grundlæggende forståelse er 
fokusområdet. Vi arbejder med Mold Tools fra starten, og med Mastercam 2D og 3D fræsning.  



 
Der laves helt basale værktøjer med emner i elevens eget design, og der forventes ikke perfekt designede emner. 
Emnerne danner grundlag for diskussion om emnedesign, flydeveje, afformning mm. så der er øget forståelse for 
støbeprocessen og de mange variabler der er i spil i den fase.  
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Du skal under fremstilling af formværktøjet lære at 
vælge rette programmeringsform til CNC-
bearbejdning. 
Du skal kunne redegøre for hvornår du vil arbejde 
med 2D og hvornår du vil arbejde med 3D 
bearbejdning. 

 
 
 

1. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og punkter 
konstruere emnegeometri i CAM-systemet samt 
anvende CAM-systemets editeringsmuligheder 
(trim, transform, roter) til at justere konstruerede 
emnegeometrier i CNC fræsemaskine. 

2. Endvidere kan deltageren efterfølgende generere 
værktøjsbaner, simulere CNC bearbejdning på PC 
og postprocessere til færdigt CNC-program 
 

Lektioner: 16 

 
Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en kompetence radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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• Du lærer at konstruere i Solidworks, og samle 
dine parter i assembly. 

• Vi samler med relationer, så vi kan se værktøjets 
funktion, og beskrive hvad der sker. 

 
  

1. Eleven kan konstruere egen assembly 
bestående af mere end 4 parter samt 
fremstille en samlingsvejledning eller en 
animation af emnets funktion 

2. Endvidere kan deltageren målsætte GPS 
arbejdstegninger indeholdende 
datumsystem samt form- og 
positionstolerancer 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Uden niveu. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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• Du vil modtage læring om Solidworks og 
hensigtsmæssig opbygning af emneparter, så du 
får en overskuelig opbygning af din part. 

• Du vil lære at editere parter hensigtsmæssigt. 
• Du lærer at anvende assembly til at lave dele af 

dine emnedesigns. 
 

1. Eleven kan designoptimere komplekse 
emner, samt designe med dobbelkrumme 
overflader og andre komplicerede 
geometrier 

2. Endvidere kan deltageren fremstille 
parametrisk opbygning af parter 
(længder, bredder, hulstørrelse mv.) 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Uden niveau. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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• Du vil fremstille flere forskellig basale 
formværktøjer 
 

 
 
 
 

 

1. Eleven kan ved hjælp af CAD fremstille 
emnetegning og værktøjstegning til et 
funkrionsdueligt værktøj udfra givent 
ordinært emne. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7-trins skalaen 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fag Læringselement/beskrivelse af fag  UVM mål 



14
97

1 
Væ

rk
tø

js
læ

re
 

 
 

• Du vil ved hjælp af Solidworks og Mold Tools 
lære at designe og fremstille simple værktøjer 

 
 

1. Eleven kan, på basis af relationerne 
imellem emneudformning, 
materialebeskaffenhed og 
driftsbetingelser i produktionen, gøre 
rede for mere komplekse formværktøjers 
samt snit- og stanseværktøjers 
opbygning og virkemåde 

2. Eleven har kendskab til anvendelse af 
prototyping, soft-tooling og nulværktøjer. 

3. Eleven har kendskab til beslægtede 
værktøjer til andre 
masseproduktionsmetoder 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal fremstille værktøjer i bløde materialer, og 
slutteligt en form til Babyplast støbemaskinen. Vi fræser i 
plast og messing for at opøve rutine i opstilling og 
bearbejdning. Det vigtigste er at gennemgå processerne 
for at kende workflowet omkring værktøjsfremstilling. 

1. Eleven kan selvstændigt fremstille 
værktøjsdele i de i branchen normalt 
forekommende materialer til indbygning i 
stamværktøjer og herunder selvstændigt 
vælge metode, skæredata, hjælpeudstyr, 
opspændingsværktøj og skærende 
værktøj. 

2. Eleven kan udføre bearbejdning af 
værktøjsdelene på både manuelt 
betjente, og CNC-styrede 
værktøjsmaskiner 

3. Eleven kan selvstændigt fremstille 
værktøjsdele efter arbejdstegninger i 
henhold til gældende standard og i 
relation hertil overholde aktuelle krav til 
dimensions- positions-  geometri- og 
overfladetolerancer 

4. Eleven kan fremstille værktøjsdele efter 
en arbejdsgrad svarende til IT-7 

5. Eleven kan selvstændigt oprette, 
udlægge, korordinatbore samt fremstille 
fræsede væktøjsdele efter arbejdsgrad 
IT-7 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7-trins skalaen 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist i fremstillingsteknologier, hvorefter vi 
sammen arbejder med valg af bearbejdninger og 
operationsbeskrivelser. Det er altid vigtigt at overveje 
rækkefølgen af sine bearbejdninger inden første spån 
tages.  

1. Eleven kan, på basis af den opnåede 
faglige indsigt, anvende den lærte teori 
og de praktiske færdigheder til 
beslægtede opgaver. 

2. Eleven kan anvende værktøjsmaskiners 
driftsvejledninger 

3. Eleven kan reehøre for de generelle 
principper for 5-akset fræsning og 
højhastighedsfræsning 

4. Eleven har kendskab til 
reparationsteknikker og metoder og kan 
gøre rede for det teoretiske grundlag for 
systematisk vedligeholdelse af værktøjer 
og værktøjsmaskiner 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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• Du vil få en grundlæggende læring om hvordan 
du kan oprette GPS symboler i Solidworks. 

• Du vil få grundlæggende læring om teknisk 
dokumentation, som du blandt andet skal bruge 
til din rapport. 

• Vi arbejder videre på H2, H3 og H4 med dette 
fag, så der sker en naturlig progression i forhold 
til generel kendskab til værktøjsfremstilling og 
krav.  

 
 

1. Eleven kan selvstændigt udarbejde en 
struktureret arbejdsplanlægning 
indeholdende operationsbeskrivelse, 
metodevalg, værkstedstekniske 
beregninger, produktionsvejs- og 
flaskehalsproblemtatik, delterminer samt 
valg af simuleret ordreafgivelse på 
standardiserede værktøjer. 

2. Eleven kan selvstændigt anvende 
trigonometriske funkrioner ved udførelse 
af værktøjstekniske beregninger 

3. Eleven kan anvende principper for emne 
og værktøjskalkulationer i forbindelse 
med værktøjsfremstilling. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få kompendier på engelsk, samt benytte Youtube til 
videnssøgning, blandt andet omkring brug af SolidWorks 
Mold Tools. Det er for at være i stand til at søge på 
engelsksprogede medier for løsning af givne opgaver. Det 
er naturligt at bruge engelske termer i dagligdagen for at 
kende og lære at bruge dem som søgeord. 

1. Eleven kan foretage informationssøgning 
i forskellige engelsksprogede medier og 
benytte relevante engelsksprogede 
softwareprodukter og manualer 

2. Eleven udvider med viden om tekniske 
fagudtryk og typiske vendinger i 
værktøjsbranchen ordforrådet således at 
eleven mere præcist og med større 
selvtillid kan udtrykke sig både mundtligt 
og skriftligt formuleret teknisk engelsk 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en kompetence radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage teori om materialer og materialevalg. Det 
gælder både materialer til fremstilling af værktøjer, 
hvordan det fremstilles, evt. hærdes etc. samt om 
plastmaterialer vi laver forme til. 

   
1. Eleven kan udvælge relevante 

ståltyper ved ordinær 
værktøjsopbygning, samt kan 
udlede og anvende 
bearbejdningsdata på et 
givent stålmateriale 

2. Eleven kan redegøre for 
værktøjsstål og 
stålmaterialernes egenskaber, 
herunder hvilke 
legeringselementer de 
indeholder og deres 
indflydelse på stålmaterialets 
beskaffenhed og 
andvendelsesområde. 

 

  

 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en kompetence 
radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal indkøre dit værktøj til hensigtsmæssige 
driftsparametre, så vi kan evaluere emnekvaliteten ud fra 
lært teori. Vi vil derud fra diskutere hvor der ligger 
mulighed for forbedring. 

1. Eleven kan redegøre for excenterpressers og 
sprøjtestøbemaskiners opbygning og 
virkemåde 

2. Eleven kan selvstændigt opstille og afprøve 
værktøjer i presse og sprøjtestøbemaskine 

3. Eleven kan ud fra resulterende emnekvalitet i 
relation til aktuelle specifikationer foretage 
funktions og tolerancemæssig efterjustering 
af værktøjer 

4. Eleven kan selvstændigt udføre arbejdet i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af 
sprøjtestøbemaskiner og presser 

5. Eleven kan selvstændigt arbejde og kvalitets 
og ansvarsbevidst med værktøjsteknisk 
justering og indkøring af produktionsmaskiner 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en kompetence radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Kort forklaret, så skal du kunne fortælle hvad du vil 
bearbejde, hvordan og hvorfor du gør som du gør. Vi 
starter meget basalt med at fræse i plastemner, og slutter 
af med at lave et simpelt formværktøj. 

Det er naturligt for os at programmere og afvikle 
programmer. Vi arbejder i Mastercam med parter vi laver i 
Solidworks. 

1. Eleven har kendskab til forskellige tekniske 
kommunikationsformer (menneske – 
menneske, menneske – maskine, maskine – 
maskine). 

2. Eleven kan, på en PC arbejdsstation eller 
direkte på værktøjsmaskinen udarbejde, 
simulere og tilrette CNC-programmer 

3. Eleven kan overføre programmer til 
værktøjsmaskiner 

4. Eleven kan afprøve og tilrette egne 
programmer på CNC-gnistmaskine og på 
enden brancherelevant CNC-maskine 

5. Eleven kan foretage hensigtsmæssig lagring 
af programmerne for senere lagring 

6. Eleven kan, bed hjælp af CAD, udføre 
samlings- og detailtegninger til fremstilling af 
værktøjer. Tegningerne udføres, i henhold til 
gældende standarder, i retvinklet projektion 



Lektioner: 32 med snitbilleder, målsætning og de for 
opgaven relevante tolerancer 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
 
 

 

 
 
3.2 Skoleperiode 2 (H2) 
 
 
 
På H2 arbejder vi på samme helhedsorienterede måde som på H1.  
 
Eleven designer selv et emne, og konstruerer og fremstiller derefter værktøjet dertil. På H2 og fremad arbejdes der i 
værktøjsstål. På H2 laves der værktøjer med ujævne lukkeflader. 
 
Det praktiske indhold vil blive udviklet løbende. Opgaverne på H2 vil være af højere sværhedsgrad end på H1. Der er krav 
om gnist af kaviteter/delkaviteter, samt evt. lukkelinjer.  
 
Der arbejdes individuelt i alle trin af opgaven. 
 
Vi arbejder i Solidworks incl. Mold Tools og Mastercam. Vi arbejder primært med CNC fræsning og sænkgnistning. Der vil 
være manuel bearbejdning ved visse dele af opgaven, blandt andet ved skrub af råemner og ved drejning, samt i nogle 
tilfælde ved udlægning af huller.  
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Kort forklaret, så skal du kunne fortælle hvad du vil 
bearbejde, hvordan og hvorfor du gør som du gør. Vi 
starter meget basalt med at fræse i plastemner, og slutter 
af med at lave et simpelt formværktøj. 

Det er naturligt for os at programmere og afvikle 
programmer. Vi arbejder i Mastercam med parter vi laver i 
Solidworks. 

1. Eleven kan, på basis af en CAD-tegning i 2D, 
udarbejde CAM-programmer og afprøve 
disse på trådgnistmaskine, fræsemaskine og 
eventuelt drejemaskine. 

2. Eleven kan overføre programmerne til 
værktøjsmaskiner via et elekronisk medium 

3. Eleven kan tilrette afprøvede programmer og 
foretage hensigtsmæssig lagring for senere 
anvendelse 

4. Eleven kan læse og forstå tegninger i 2½D og 
3D 

5. Eleven kan påtage sig læringskompetence 
samt udvise ansvarlighed og samarbejdsevne 
i en projektorganiseret gruppesammenhæng 

6. Eleven har forståelse for arbejdstegningers 
betydning som teknisk kommunikationsmiddel 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage teori om materialer og materialevalg. Det 
gælder både materialer til fremstilling af værktøjer, 
hvordan det fremstilles, evt. hærdes etc. samt om 
plastmaterialer vi laver forme til. 

1. Eleven kan redegøre for varmebehandling af 
værktøjsstål, og hvilke forholdsregler der skal 
tages ved forarbejdningen af disse 

2. Eleven kan redegøre for 
materialehårdhedsmåling som Brinell og 
Rockwell C og vælge korrekt 
hårdhedsprøvning ved given opgave 

3. Eleven kan redegøre for særlige 
overfladebelægninger til brug ved form- og 
stanseværktøjer, kan vælge type af 
belægning til en given opgave 

4. Eleven kan redegøre for til de egenskaber 
plastmaterialer har og udlede de 
informationer som er væsentligefor emnets 
mål ved støbning. 
 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få kompendier på engelsk, samt benytte Youtube til 
videnssøgning, blandt andet omkring brug af SolidWorks 
Mold Tools. Det er for at være i stand til at søge på 
engelsksprogede medier for løsning af givne opgaver. Det 
er naturligt at bruge engelske termer i dagligdagen for at 
kende og lære at bruge dem som søgeord. 

1. Eleven kan korrespondere/kommunikere 
skriftligt og mundtligt på engelsk med både 
internt og eksternt placerede 
samarbejdspartnere. 

Lektioner: 16 

 
Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil lave arbejdsplanlægning på dine opgaver, og skrive 
rapport, hvor du beskriver dit arbejde. Rapporten 
udarbejdes med udgangspunkt i det værktøj du skal lave 
på H2, og indeholde de i rapportguidens beskrevne 
punkter. 

1. Eleven kan selvstendigt arbejde ud fra 
brancherelevante rekniske tegninger 

2. Eleven har kendskab til GPS målsætning brugt ved 
værktøjstegninger, og kan anvende disse på egne 
konstruktioner 

3. Eleven kan ud fra et emnes design og funktion 
tegne et funktionsdueligt 
masseproduktionsværktøj, hvor værktøjsdelene er 
målsat i henhold til gældende standarder og 
forsynet med opgaverelevante tolerancer, herunder 
dimensions-, overflade-, form og 
positionstolerancer 



Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Vi arbejder generelt med vurdering af vores arbejdsgange 
med henblik på så hensigtsmæssig som mulig fremstilling 
af vores værktøjer. Både af hensyn til arbejdsmiljø, og i 
relation til flaskehalsproblematikker. 

1. Eleven kan i overensstemmelse med 
værktøjsbranchens generelle miljøregler, 
herunder reglerne for håndtering og 
bortskaffelse af materiale og kemiaffald 

2. Eleven kan udføre arbejde i 
overensstemmelse med reglerne for personlig 
sikkerhed og sikkerhedsbestemmelserne for 
arbejde med de enkelte maskintyper 

3. Eleven kan overskue fremstillingsmæssige 
sammenhænge og kan samarbejde med 
andre i projektorganiserede grupper 

4. Eleven kan selvstændigt søge værktøjsfaglig 
viden til en given opgave 

Lektioner: 32 

 

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



Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en kompetence radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil fremstille, tilpasse og indkøre dit værktøj. Du 
fremstiller selv alle dele, og vil under vejledning indkøre 
værktøjet på sprøjtestøbemaskine/stanse. 

 

1. Eleven kan udføre alt forberedende arbejde 
vedr. gennemførelse af CNC-fræseforløb 

2. Eleven kan opstille odriftsætte maskinen samt 
fremstille CNC-fræsede værktøjsdele efter 
arbejdsgrad IT-7 

3. Eleven kan foretage beregning af 
elektrodedimensioner, valg af 
opgaverelevante elektrodematerialer, samt 
klargøre maskine og emne til sænkgnistning 

4. Eleven kan procesoptimere underudførelse af 
sænkgnistoperationer i hærdet værktøjsstål 

5. Eleven kan fremstille sænkgnistede 
værktøjsdele efter arbejdsgrad IT-6 

Lektioner: 32 

 

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



Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal under vejledning konstruere og fremstille et mere 
komplekst værktøj end på H1, og vil lære om andre 
værktøjstyper. 

 

1. Eleven har kendskab til beslægtede værktøjer 
til andre masseproduktionsmetoder 

2. Eleven har forståelse for konsekvenserne af 
produktansvar over for forbrugere og 
samfund 

3. Eleven kender de vigtigste, beslægtede 
produktionsformer og har kendskab til 
nyudvikling af værktøjstyper, 
produktionsmetoder og teknikker til 
værktøjsfremstilling. 
 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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• Du vil designe og konstruere et værktøj med 
større kompleksitet og krav til kvalitet end på 
H1. 
 

 
 
 
 

 

1. Eleven kan redegøre for betydningen af 
samarbejde i forbindelse med fastlæggelse af 
værktøjsløsninger, og kan kommunikere såvel 
skriftligt som mundtligt 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i 3D-fræsning i Mastercam, 
og skal lave dine formparter og gnistelektroder ved hjælp 
af Mastercam. 

På H2 skal lukkefladen fremstilles dels ved 3D-fræsning 
og ved gnistning med 3D-fræste elektroder. Du laver selv 
CAM til alle dele. 

 

1. Eleven kan importere 3D-CAD-konstruktioner 
(partfiler) til CAM-system 

2. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 
valgte akser vælge korrekte 
bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt 
bearbejdningsdata til bearbejdning af 
dobbeltkrumme overflader samt fremstille og 
afprøve enkle 3D volumenmodeller på en 
CNC-maskine 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Vi arbejder med vores emne med dobbelkrumme 
overflader og dynamisk lukkelinje. Når vi har prøvekørt 
værktøjet, skal vi optimere værktøjet designmæssigt, og 
om muligt optimere værktøjet med ændringer på emne 
og/eller lukkeflader. 

 

1. Eleven kan oprette en assembly, og derefter 
samle (mate) flere parter til et færdigt produkt 

2. Eleven kan ved hjælp af GPS (datums) låse 
parterne sammen i en assembly i forhold til 
en funktion med over 10 parter 

3. Eleven kan simulere en given bevægelse 
samt sætte parter til at bevæge sige 
indbyrdes i forhold til hinanden 

4. Eleven kan importere standardkomponenter 
fra toolbox til assembly 

5. Eleven kan konstruere emner med 
dobbeltkrumme overflader og andre 
komplekse geometrier 

6. Eleven kan målsætte tegninger med 
relevante GPS-symboler (planhed, rundhed, 
parallelitet, position osv.), herunder oprette 
datumsystemer og TED målsætning 

7. Eleven kan instruere andre i opbygning og 
anvendelse af en assembly 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Skoleperiode 3 (H3) 
På H3 arbejdes mere teoretisk end på H1 og H2. Kompleksiteten på emner vil ikke være markant højere, der vil derimod 
være større krav til korrekt emnedesign, samt fremstilling af værktøjet.   
 
På H3 skal der laves både et formværktøj, og et snit/stans værktøj. Der skal arbejdes med 2D og 3D fræsning, 
sænkgnist, trådgnist, samt manuel fræsning og planslibning.  
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Du vælger hvad du vil lave værktøj til, under iagttagelse af 
emnets kompleksitet, der skal afspejle det aktuelle 
faglige niveau.  

 

1. Eleven kan foretage idegenerering og 
ideudvælgelse, der bygger på kendte eller 
helt nye ideer 

2. Eleven kan udføre en omverdens analyse, 
samt planlægge og udvælge rentable 
indsatsområder 

3. Eleven kan foretage en detaljere planlægning 
og gennemførsel af innovationsprocessen, 
udvikle prototyper og formidle innovative 
ideer 

4. Eleven opnår indgående kendskab til 
innovationsprocessen i relation til at udvikle 
nye serviceydelser, forbedre eller opfinde helt 
nye tekniske løsninger selvstændigt eller i 
samarbejde med andre 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du modtage undervisning i de i målepindende nævnte 
områder. 

1. Eleven er bekendt med 
arbejdsmiljøorganisationens opgaver og 
funktion 

2. Eleven er bekendt med arbejdsgivers, lederes 
og ansattes ansvar i relation til 
arbejdspladsens arbejdsmiljøspørgsmål 

3. Eleven er bekendt med, hvor der kan hentes 
information om arbejdsmiljøspørgsmål 

4. Eleven kan anvende 
arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for 
substitution med henblik på at forebygge 
arbejdsskader 

5. Eleven kan anvende viden til at forebygge 
arbejdsbetingede belastningslidelser og 
ulykker, herunder kan foretage valg af 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 
bevægelser 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået/ikke bestået.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist i det forretningsmæssige aspekt, 
samt i den typiske organisation i en 
produktionsvirksomhed.  

1. Eleven kan med viden om økonomiske 
sammenhænge ved værktøjsproduktion 
herunder principper for prisdannelse, 
rubricere virksomhedens faste og variable 
omkostninger 

2. Eleven kan gøre rede for forskellige 
organisatoriske principper i virksomheden, 
herunder beslutningsprocesser og 
samarbejdsformer på forskellige niveauer 

3. Eleven kan gøre rede for sammenhænge 
mellem virksomhedens hovedfunktioner og 
forstår vigtigheden af, at hver funktion 
fungerer hensigtsmæssigt 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage teori om materialer og materialevalg. Det 
gælder både materialer til fremstilling af værktøjer, 
hvordan det fremstilles, evt. hærdes etc. samt om 
plastmaterialer vi laver forme til. 

 

1. Eleven kan redegøre for emnematerialer som 
stål og andre metaller, der buges til 
emnestrimmel ved stanseprocessen og kan 
udlede væsentlige egenskaber og 
karakteristika ved givne materiale 

2. Eleven kan med kendskab til 
materialespecifikationer vælge optimale 
bearbejdningsstrategier 
 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil lave arbejdsplanlægning på dine opgaver, og skrive 
rapport, hvor du beskriver dit arbejde. Rapporten 
udarbejdes med udgangspunkt i det værktøj du skal lave 
på H3, og indeholde de i rapportguidens beskrevne 
punkter. Rapporten skal indeholde de i målepindene 
nævnte punkter. 

1. Eleven kan beregne emnesvind, cyklustid, 
linietyngdepunkt, affjedring og 
udfoldningslængde, samt ud fra egne 
beregninger foretage korrekt valg af størrelse 
på presse og sprøjtestøbemaskiner 

2. Eleven har kendskab til krav om sporbarhed 
og kalibreringskrav til måleudstyr anvendt i 
værktøjsindustrien 

3. Eleven kan selvstændigt udvælge, 
kontrollere, justere og anvende 
opgaverelevante mekaniske og elektroniske 
måle- og kontrolværktøjer 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil designe, konstruere, fremstille, tilpasse og indkøre 
dit værktøj. Du fremstiller selv alle dele, og vil under 
vejledning indkøre værktøjet på 
sprøjtestøbemaskine/stanse. 

Der vil lægges vægt på trådgnistning og slibning. 

  

1. Eleven kan vælge relevant trådmateriale til 
givne opgaver og klargøre maskine og emne 
til trådskæring, indgive procesdata samt sikre 
et stabilt procesforløb bed 
værktøjsfremstilling i stål og metaller 

2. Eleven kan fremstille trådgnistede 
værktøjsdele efter arbejdsgrad IT-6 

3. Eleven kan udføre præsitionsslibning efter 
arbejdsgrad IT5 

4. Eleven kan fremstille normalt forekommende 
stikler 

5. Eleven kan nyslibe og/eller genskærpe givne 
skærende værktøjer for spåntagende 
bearbejdning 

Lektioner: 48 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal designe emne, og fremstille et værktøj til dette. 
Værktøjet skal have kompleksitet som 
svendeprøveværktøj, men med kvalitetskrav svarende til 
aktuelt niveau.  

1. Eleven kan påtage sig medansvar, udvise 
fleksibel arbejdsadfærd og bidrage med 
innovativ tænkning under udførelse af de 
givne opgaver 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
  



Fag Læringselement/beskrivelse af fag  UVM mål 

14
97

3 
K

va
lit

et
sb

ev
id

st
he

d 
og

 fo
rs

tå
el

se
 

 

Vi arbejder med kvalitetsforståelse, hvor du lærer at 
vurdere kvalitetskrav til de forskellige dele af et værktøj. 
Du skal tage stilling til mål og tolerancer, og ud fra det 
redegøre for hvordan du vil prioritere.  

 

 

 

1. Eleven har forståelse for de kvalitetskrav der 
anvendes i værktøjsbranchen og ved 
industriel produktion 

2. Eleven kan selvstændigt udøve selvkontrol og 
kan reflektere over eget arbejde og i den 
forbindelse redegøre for betydningen af 
overholdelse af krævede kvalitetskrav 

3. Eleven udviser kvalitetsforståelse i 
forbindelse med sine opgaver, herunder 
redegøre for overholdelse af tidsfrister, 
kvalitet og egenkontrol 

4. Eleven kan redegøre for virksomhedens 
kvalitetsnormer og standarder, samt nationale 
og internationale standarder. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en kompetence radar. 
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil skulle lave en gruppeopgave med en eller mere fra 
klassen, hvor I skal løse en værktøjsrelateret 
problemstilling. Opgaven tager hensyn til gruppestørrelse 
og tidsbegrænsningen på en uge. 
 
 

1. Eleven har kendskab til betydningen af gode 
samarbejdsevner ved deltagelse i 
projektgruppe om værktøjsfremstilling 

2. Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- 
og kommunikationssituationer 

3. Eleven kan udvise samarbejdsevne og tage 
ansvar fro fremstillede produkters kvalitet 

4. Eleven kan forholde sig til sine 
arbejdsprocesser 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
  



3.4 Skoleperiode 4 (H4) 
 

På H4 vil du skulle arbejde med et værktøj af samme kompleksitet og i samme grundform som til 
svendeprøven. Fag på H4 tager udgangspunkt i fremstillingen af jeres værktøj, for at opnå maksimal 
forståelse for de nødvendige processer, samt planlægning deraf. Der er mulighed for selv at designe emne 
til værktøjet, det skal dog tilpasses de rammer svendeprøven afholdes under. 
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Du skal lave en rapport svarende til den du skal lave på 
svendeprøven, indeholdende beskrevne målepinde. 
 
 

1. Eleven kan selvstændigt anvende relevante 
måleprogrammer, herunder krav til korrekt 
målemetode for at minemere geometriske og 
måletekniske fejl. 

2. Eleven kan selvstændigt udarbejde 
slutdokumentation for et værktøj samt måle- 
og statusrapport over det fremstillede 
værktøjs enkeltdele 

3. Eleven kan udføre målrettet kvalitetsudvikling, 
grupperelateret problemløsning og 
samarbejde i praksis 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil lave finish, tilpasse og montere dine værktøjsdele i 
en stamform. 
 
 

1. Eleven kan højglanspolere værktøjsoverflader 
til Ra 0,02 my, manuelt og med 
håndmaskiner, herunder vælge rækkefølge, 
metode, hjælpeudstyr, hold- og 
bæreværktøjer, slibemidler, m.v. 

2. Eleven kan selvstændigt udføre alt normalt 
forekommende borearbejde i værktøjsdele, 
herunder dybhulsboring 

3. Eleven kan selvstændigt udvælge, forberede 
og anvende mekaniske og elektroniske måle- 
og kontrolværktøjer til givne opgaver 

4. Eleven har kendskab til brugen af 
støbematerialer og lim samt til de dertil 
knyttede miljø- og sikkerhedsbestemmelser 

5. Eleven kan overskue proces- og 
fremstillingsmæssige sammenhænge og 
indgå i arbejdsgrupper med fælles ansvar for 
sammenhængende projektopgaver 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist i metoder relateret til 
værktøjsfremstilling, samt lære at anvende rette metode 
til rette applikation ved blandt andet at arbejde med 
omkostninger i relation til værktøjsfremstilling. 

1. Eleven kender metoder, og kan udføre 
overfladebehandling af værktøjsdele og 
masseproducerede emner 

2. Eleven har kendskab til virksomhedsøkonomi 
og kalkulationsprincipper ved 
værktøjsfremstilling, og kan udføre pris 
kalkulationer på værktøjer 

3. Eleven kan, på baggrund af den opnåede 
indsigt i materialer, 
værktøjsmaskinteknologiske muligheder, 
produktionsmetoder og kvalitetsnormer, 
konstruere ukomplicerede 
masseproduktionsværktøjer 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal lave rapport omkring dit værktøj, hvor du beskriver 
dine valg. Der forventes selvstændighed i løsningen af 
opgaven. 
 

1. Eleven kan udarbejde slutdokumentation for 
værktøjet indeholdende tekniske beregninger 
og materialevalg 

2. Eleven kan udvise ansvarsbevidsthed, træffe 
beslutninger og udvise initiativ, fleksibilitet og 
struktureringsevne i arbejdssituationen 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau Avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Vi vil genopfriske 2D CAM-fræsning for at være i stand til 
at programmere så effektivt som muligt. Du skal være i 
stand til at skelne hvornår der bør anvendes 2D og hvornår 
der bør anvendes 3D fræsning. 
 
 

1. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og 
punkter kontruere emnegeometri i CAM-
systemet samt anvende CAM-systemets 
editeringmuligheder til at justere konstruerede 
emnegeometrier til CNC fræsemaskine samt 
efterfølgende generere værktøjsbaner, 
simulere CNC bearbejdning på PC og 
postprocessere til færdigt CNC-program 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i polering og slibning, samt 
lære at kontrollere resultatet. 
 
 

1. Eleven kan udføre polering og herunder 
foretage valg af korrekte slibe- og 
poleringsmidler samt bæreværktøjer til givne 
overfladespecifikationer og aktuel 
materialetype 

2. Eleven kan foretage måling og kontrol af de 
polerede overflader 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
 

 

3.5 Skoleperiode 5 (H5) 
 

 

Nedenstående tekst er taget fra en vejledning udarbejdet af industriens uddannelser: 
 
Svendeprøven  
Grundlaget for værktøjsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er 
dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også 
grundlag for svendeprøvebedømmelsen.  
 
Nedenstående udgør bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og svendeprøven.  



 
Tilvejebringelse af opgaver.  
Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til 
opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i 
uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for værktøjsuddannelsen.  
 
Iværksættelse af prøven  
Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Erhvervsskolen 
modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale 
bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen.  
 
Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved 
bedømmelsen.  
 
Prøverne for uddannelsens 2 trin gennemføres med de nedenfor nævnte elementer:  
 
VÆRKTØJSMAGER  
Indhold:  
a. Dokumentation af metodevalg og beregninger  
b. Praktisk opgave som afspejler det valgte specialetema  
c. Afprøvning og kvalitetskontrol  
d. Målerapport for værktøjsdele og emne  
 
Ved opgaveløsningen må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer samt elevens egne notater 
medbringes.  
 
Prøvens gennemførelse  
Prøven afholdes inden for sidste skoleperiodes sidste 3 uger.  
 
Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar.  
 
Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af prøven. Skuemestrene (censorerne) skal 
være til stede under bedømmelsen af prøven.  
 
Ved bedømmelsen af prøven giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende 
bedømmelseskriterier indgår:  
 
Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt 
elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og -
dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.  
 
De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter:  
 
Værktøjsmager:  
Den udførte dokumentation (Dokumentation af metodevalg og beregninger)  
Elevens overholdelse af mål og data  
Arbejdets udførelse  
Helhedsindtryk  
 
 



Samtale med eleven  
I forbindelse med bedømmelsen af prøven for trin 1, værktøjsmager gives eleven lejlighed til at redegøre 
for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- 
og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 
 
 
 Prøven for specialet værktøjsmager  
 
Det Faglige Udvalg for Maskiner og Værktøj har i forbindelse med den seneste revision af 
værktøjsmageruddannelsen fremstillet/udviklet svendeprøveopgaverne for specialet værktøjsmager, 
således at de bedre afspejler uddannelsens indhold og forløb.  
Svendeprøven udføres som enkeltmandsopgave. Eksaminationen gennemføres for hver enkelt elev.  
 
Teoriprøven:  
Eleven udfører en teoretiske prøve, som er fastsat til at vare 4 klokketimer.  
Teoriprøven er skriftligt stillede spørgsmål, til besvarelse af disse må eleven anvende egne notater, samt 
andet af skolen udleveret materiale.  
Teoriprøven består af 8 opgaver med underspørgsmål, hvor de 2 af de 8 opgaver er rettet imod den 
praktiske opgave og inddrager relevante teoretiske emner, i forhold til det emne som eleven har trukket.  
 
Projektprøven:  
Projektprøve er fastsat til at vare 88 klokketimer.  
Ved prøveforløbets start har den enkelte elev valgt hvilket speciale (form eller snit/stans) han/hun 
ønsker at aflægge prøve i.  
Der er til værktøjsmagersvendeprøven udviklet forskellige opgaver, ud fra valg af speciale trækker 
eleven en opgave, som efterfølgende udleveres til eleven. Skolen og faglæreren står for denne 
lodtrækning i forhold til godkendte opgaver og regler for svendeprøveafviklingen  
Den opgave som eleven får udleveret efter trækningen indeholder følgende:  
 En emne-/detaljetegning (både papirudgave og elektronisk).  
 Tegning af præfabrikerede dele  
 Tegninger af færdigbearbejdede dele  
 Samlingstegning  
 Stykliste  
 
Svendeprøvens praktiske opgave skal indeholde følgende:  
 Snit/stans: Emnedannende dele fremstilles ved hjælp af CAM programmering  
 Form: Kavitet fremstilles ved hjælp af CAM programmering  
 
Det samlede værktøj inkl. værktøjstegninger og prototypeemne afleveres ved prøvens afslutning. Eleven 
skal sammen med værktøjet aflevere følgende dokumentation:  
 Arbejdsplanlægning  
 Målerapport af emne  
 
Udover ovennævnte skal der ved eksaminationen vurderes i forhold til følgende:  
 Den udførte dokumentation  
 Elevens valg af metode og løsning  
 Arbejdets udførelse  
 Helhedsindtryk  
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Du laver din svendeprøve og teoriprøve svarende til dit 
speciale. Nærmere beskrevet ovenfor. 
 
 

1. Eleven kan udarbejde en struktureret 
arbejdsplanlægning til fremstilling af et snit- 
og stanseværktøj. Arbejdsplanlægningen 
indeholder operationsbeskrivelse, 
metodevalg, værkstedstekniske beregninger, 
produktionsvejs- og flaskehalsproblematik 
samt delterminer 

2. Eleven kan udarbejde CNC-programmer til 
givne opgaver 

3. Eleven kan fremstille værktøjsdele til 
indbygning i stamværktøjer i de for branchen 
normalt forekommende materialer og 
maskintyper 

4. Eleven kan bearbejde værktøjsdele til de 
foreskrevne tolerancer på manuelt betjente 
og CNC-styrede værktøjsmaskiner. 
Bearbejdningsprocessen indeholder 
diciplinerne drejning, fræsning, CNC-
fræsning, trådgnistning og/eller 
sænkgnistning samt plan-, profil-, koordinat- 
og rundslibning, slibning af skærende 
værktøj, polering, boring og måling med 
mekaniske og elektroniske måleværktøjer 

5. Eleven kan opstille og afprøve eget værktøj i 
excenterpresse samt justere enkeltdelene 
således at værktøjet fungerer 
produktionsteknisk korrekt 

6. Eleven kan arbejde kvalitetsbevidst ud fra 
personlige holdninger til kvalitetsbegrebet 

7. Eleven kan udføre arbejdsopgaverne i 
henhold til gældende miljø- og 
sikkerhedsbestemmelser 

8. Eleven kan arbejde i en selvstyrende gruppe 
9. Eleven kan selvstændigt udarbejde en 

struktureret arbejdsplanlægning til fremstilling 
af et plastsprøjtestøbeværktøj. 
Arbejdsplanlægningen indeholder 
operationsbeskrivelse, metodevalg, 
værkstedstekniske beregninger, produktions- 
og flaskehalsproblematik samt delterminer 

10. Eleven kan udarbejde CNC-programmer til 
givne opgaver 

11. Eleven kan fremstille værktøjsdele til 
indbygning i stamværktøjer i de for branchen 

 

 



Lektioner: 112 normalt forekommende materialer og 
maskintyper 

12. Eleven kan bearbejde værktøjsdele til de 
foreskrevne tolerancer på manuelt betjente 
og CNC-styrede værktøjsmaskiner. 
Bearbejdningsprocessen indeholder 
disciplinerne drejning, fræsning, CNC-
fræsning, trådgnistning og/eller 
sænkgnistning samt plan-, profil-, koordinat- 
og rundslibning, slibning af skærende 
værktøj, polering, boring og måling med 
mekaniske og elektroniske måleværktøjer 

13. Eleven kan opstille og afprøve eget værktøj i 
plastsprøjtestøbemaskinen samt justere 
enkeltdelene således at værktøjet fungerer 
produktionsteknisk korrekt. 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 5 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 4. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil forberede den egentlige svendeprøve ved grundig 
planlægning og gennemgang af de forskellige processer. 
Du skal planlægge fremstillingen af dit værktøj grundigt, 
så du har styr på maskinbehov, materialebehov, 
værktøjsbehov, mulige flaskehalse, samt evt. instruktion i 
enkelte maskiner. 
 
 

1. Eleven har forståelse for enkeltdelenes 
kvalitetsmæssige betydning for helheden 

2. Eleven kan agere innovativt m.h.t. materiale, 
proces og metodevalg ved 
værktøjsfremstilling 

3. Eleven kan foretage forkontrol af 
værktøjskomponenter og kan foretage 
eventuel tilpasning 

4. Eleven kan tilpasse og montere 
værktøjskomponenter til komplette 
funktionsduelige værktøjer samt udvise 
kendskab til smøring af værktøjer i forhold til 
værktøjets driftsform og emnets anvendelse 

5. Eleven har kendskab til montage af 
forskellige former for kontrol- og 
værktøjssikkerhedsudstyr 

6. Eleven har kendskab til korrekt 
montageteknik, herunder overholdelse af 
præcision, omhyggelighed og renlighed  



Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 4. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i de i målepindende nævne 
områder i første uge af H5 med henblik på 
hensigtsmæssig opstart og forløb af selve svendeprøven. 
 
 

1. Eleven har kenskab til både de generelle og 
branchespecifikke miljø- og 
sikkerhedsbestemmelser ved produktion af 
værktøjer 

2. Eleven er orienteret om indholdet i 
Maskindirektivet 

3. Eleven kan redegøre for process- og 
fremstillingsmæssige sammenhænge og 
indgå i arbejdsgrupper med fælles ansvar for 
sammenhængende projektopgaver, og kan i 
forbindelse hermed bidrager innovativt til 
projektopgavernes løsning 

4. Eleven kan udvise samarbejdsevne og tage 
ansvar for produktets kvalitet 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 
Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 
Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 4. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen.  
Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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