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                                                                                                                                                   11. juli 2016  

Beskrivelse af den lokale undervisningsplan for Hovedforløb 2 Struktører og Brolæggere på NEXT    

 

 

Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er skolens og dermed også lærernes redskab til 

dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være 

tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1. Generelt for skolen 

 

1.1 Praktiske oplysninger  

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi 

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

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

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

Dette betyder:   

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

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

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og 

pædagogisk analyse”) i alle uddannelser og på alle niveauer i organisationen og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

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

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

særlige forudsætninger og uddannelsesønske  

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

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

selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

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

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

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

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  

Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på NEXT har et omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på 

arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014) . Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte 

læringselementer.   

 

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

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

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

3. Der skal være en opfølgning.  

 

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere 

ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget 

specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i virksomhederne.  

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

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er 

tilrettelagt således, at de 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. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  

Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer 

og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed 

afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og 

brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre 

uddannelsen. 

For voksne elever over 25 år er følgende gældende. Der oprettes før opstart af alle grundforløb 2 på indgangen til struktør- og brolæggeruddannelsen et 

kompetenceafklaringsforløb af 1 dags varighed, hvor alle voksne elever over 25 år får foretaget en reelkompetencevurdering (RKV). 

Ved tilmelding til grundforløb 2 på indgangen til struktør- og brolæggeruddannelsen, skal alle der er over 25 år deltage på RKV forløbet. Der sendes til alle tilmeldte før 

opstart på RKV forløbet et kompetenceskema (EUV A-bog). Dette kompetenceskema skal af eleven udfyldes med fyldestgørende CV, som skal dokumenteres og sendes 

retur til skolen forud for RKV forløbet, således at en korrekt kompetencevurdering kan foretages. I forhold til de dokumenterede kompetencer indplaceres eleven som 

enten EUV 1, EUV 2 eller EUV 3 lærling. Vurderes det at der er et yderligere behov for reelkompetencevurdering i forhold til praktiske og teoretiske test, tilbydes 

yderligere et kompetenceafklaringsforløb af 10 dages varighed. 
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RKV forløbet af 1 dags varighed fortages af RKV ansvarlig faglærer eller studievejleder og foregår via samtale og ved gennemgang af de dokumenterede kompetencer. 

Resultaterne der fremkommer under samtalen og på RKV forløbet skrives ind i en Uddannelsesplan (EUV B-bog). I Uddannelsesbogen registreres de fag fra 

grundforløbet og hovedforløbene som eleven kan godskrives for (merit), herunder de af faget udstukne retningslinjer for standard merit for voksne elever over 25 år. I 

EUV B-bogen indføres også hvilke skoleperioder eleven skal deltage på og varighed af uddannelsen. EUV A-bogen og EUV B-bogen danner grundlag for RKV afklaringen 

af den enkelte elev over 25 år. 

 

 

1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne 

Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i 

henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte 

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

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

 

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

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

ansvarsområde. 

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

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl00$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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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. 
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Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) . 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

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

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det 

pågældende fag. 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på 

forhånd er særligt udpeget for den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende 

resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

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

nedenfor  i afsnit 3 ( Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen nedenfor, af prøve- og 

eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

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

 

 anvendelse af hjælpemidler 

 

 

 prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

 

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

 

 

 bedømmelsesgrundlag  - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer   

 

  anvendelse af 7-trinscala  eller anden form for bedømmelse  
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1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

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

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

eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

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

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

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med 

reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13 ) Regler for 

hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

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

og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af 

prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

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

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

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

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

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

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

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

 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt 

ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

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

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

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

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

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

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

 

1.5.7 Klager over eksamen  

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

stilet til områdets centerchef. 

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

Klagen kan vedrøre: 

  

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 

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

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

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

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

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

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

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

Meddelelse om at klagen er afvist 

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

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

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

Bilag A: Eksamensreglement for elever  

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. 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl07$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne 

medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelser § 6. 

 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til 

tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må 

dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 

 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten 

også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig indenfor 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 klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt 

eleven. Klagen kan vedrører 

a) Eksamensforløbet 

 

b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

 

c) Bedømmelse 

 

d) Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven. 
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1.6 Overgangsordninger  

 

Det er mellem Det Lokale Uddannelses Udvalg for struktør- og brolæggerfaget og skolen aftalt, at alle lærlinge skal være overflyttet fra bekendtgørelsens version 6. til 

bekendtgørelsens version 7, når de starter på 3. hovedforløb efter d. 30. juni 2017. 

 

Denne proces bliver iværksat i løbet af efteråret 2016 gældende for det 2. hovedforløb der kommer ind på skolen i efteråret 2016. Gældende for det 2. hovedforløb som 

kommer ind i vinter 2017 vil disse elever ligeledes blive overflyttet til ny version 7. 

 

I forbindelse med at imødegå overgangskravene til den nye version, er det ligeledes aftalt at der gennemføres et skoleforløb med de relevante fag, således at alle fag og 

kompetencer i forhold til den nye version for den enkelte elev er opnået.  

 

Alle elever på struktør- og brolæggeruddannelsen vil ved start på 3. hovedforløb efter d. 30. juni 2017, være overgået til Uddannelsesbekendtgørelsen for struktør- og 

brolæggerfaget version 7. 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

På hovedforløb 2 kommer du igennem nedenstående moduler på fagplansskemaet. Efter Diagrammerne kommer fagbeskrivelserne. 

Præstationsniveau Fagbeskrivelse for anlægsstruktør, Vejledende Skoleperioder         

 for fagene Bygningsstruktør og brolægger tid i uger               

  Grundfag 2 uger 1. 2. 3. 4. 5. 6. i alt 

  Teknologi E 2   1 1       2 

  Uddannelsesspecifikke fag 13,5 uger               

Rutineniveau Byggepladsindretning og affaldshåndtering 1 0,4 0.6         1 

Rutineniveau Nivellering og afsætning 0,5       0,5     0,5 

Rutineniveau Byggeri og energiforståelse 1 0,4 0,6         1 

Rutineniveau Byggeri og samfund 1   0,4   0,6     1 

Rutineniveau Byggeri og arbejdsmiljø 1       1     1 

Rutineniveau Entreprenørværktøj og maskiner 0,8 0,4 0,4         0,8 

Rutineniveau Kloakrørlægning 3 3           3 

Rutineniveau Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer 0,6 0,6           0,6 

Rutineniveau Vej, anlæg og belægning 1   1         1 

Rutineniveau Byggeteknik 1 1   1         1 

Avanceretniveau Tegningarbejde ved entreprenørarbejde 2 0,6     0,8   0,6 2 

Rutineniveau Anhugning 0,6 0,6           0,6 

  Specialefag:  13,5               

Avanceretniveau             

At-uddannelseskrav               

Rutineniveau               

Rutineniveau               

  Valgfrispecialefag uger             

  Valgfag uger             

  Uger i alt på skoleperioder                

Uddannelsens hovedforløb i 
alt    uger 6 5     uger 
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2. Hovedforløb anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 

 

 

 

Teknologi modul: 

Eleven skal i ”Teknologi E” arbejde med ide’ udvikling af et selvstændigt produkt fra ide’ til færdigt produkt. Herunder alle aspekter i processen, fra ide’ 

oplæg, over skitser, beregning af materialeforbrug. Tildannelsesprocessen efter tegninger og beskrivelser. Eleven skal have forståelse for sammenhængen 

mellem den teknologiske og den samfundsmæssige udvikling og konsekvenserne af den hastige udvikling af teknologien på vores arbejdsmarkedet.  Eleven 

kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. Eleven skal selv kunne foretage planlægning og styring af eget og andres arbejde. Eleven skal Eks 

tag hensyn til sikkerhed, miljø, affaldssortering. 

Vej, anlæg og belægning modul:  

Du kommer til at arbejde med forskellige typer af belægning og vejopgaver. Det kan eksempelvis være et fortovshjørne med en overkørsel og vejbrønd. 

Her kommer eleven til at få forståelse med opbygning af vejkasser, vejprojektering, vurdering af jordarter, materialeberegning, materialebestilling, 

belægningsdimensionering, afvanding, overholde krav til myndigheds- og branchebekendtgørelser, regulering af underbund ud fra en ergonomisk og 

arbejdsmiljømæssig forsvarlig tilrettelæggelse, afsætning ud fra de gældende normer og standarder for området. Få kendskab til brug af personlige 

værnemidler og opnå forståelse for håndtering af bygge og anlægs affald samt vintervejrligs påvirkning på materialer og konstruktioner 

Teknologi modul Vej, anlæg og belægning modul Bygningsteknik modul
Byggeri og 
samfund 

modul



17 
 

Bygningsteknik modul: 

Du kommer til at arbejde med forskellige typer beton konstruktioner. Det kan eksempelvis være en væg med udsparring.  

Eleven skal i ”projekt byggeteknik 1” arbejde med alle aspekter i en byggeopgave, herunder beregning af materialeforbrug. Klippe, bukke, tildanne og 

opsætte armering efter tegning. Udføre forskalling, armering, betonblanding og støbning. Du vil arbejde med in-situ støbning samt kvalitetskontrol, og 

medvirke i overflade- og efterbehandling af betonoverflader. Du skal have forståelse for den energimæssige betydning for konstruktioner i samarbejde med 

andre faggrupper, med særlig fokus på knudepunkter. Du kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. Du skal selv kunne foretage planlægning 

og indretning af din arbejdsplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger. 

 

Byggeri og samfund modul: 

I denne aktivitet kommer du til at arbejde med og få kendskab til hvordan arbejdsmarkedet er bygget op. Du vil få kendskab til forskellige sociale systemer, 

og det fagretslige system. 
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2 Hovedforløb:                                                                                                                        Teknologi E                                                       

Formål: Eleven kommer til at lære om, processen vedrørende udvikling af nye produkter. Udformning, krav, samt dokumentation herfor. 

Målpinde taksonomi: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for Struktørfaget: 

 

 

Fag: Indhold: Lektioner Eleven skal opnå følgende: Målpinde: 

Teknologi 

 

 

 

Undervisnings-

form: 

Pædagogik: 

 

 

Materialer: 

 

 Produktudvikling 

 Innovativ tænkning 

 Udvikling af nye produkter 

 Produktudformning 

 Produktion  

 Test af produktet, samt skriftlig dokumentation af produktet 

Læringsaktiviteten gennemføres som teoretisk læring, tilrettelagt af 

faglæreren. Læringen består af teoretisk undervisning.  

 

Lærerstyret projekt. Undervisningen vil være induktiv og 

helhedsorienteret. 

Eleven skal selv være aktiv deltagende i forhold til løsning af opgaven og 

egen læring. 

Teoretisk materialer: 

 Teoretiske materialer i opgaveform 
 
Praktiske materialer: 

 Ved nytænkende produkter, kan der opstilles modeller. 

1,0 uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendskab til og forståelse for: 

 Produktudvikling 
 Innovativ tænkning 
 Udvikling 
 Produktion og test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Eleven skal under vejledning gennemføre 

et produktudviklingsforløb bestående af 

faserne produktprincip, produktudformning og 

produktion, test af produkt samt udarbejde 

dokumentation herfor 

2 1. Produktprincip: 01-10-2014 og fremefter 

3 a. Opstille forskellige ideer til produkt 01- 

4 b. Udvælge ide til produkt  

5 c. Udarbejde krav til det valgte produkt  

6 d. Beherske skitsering som led i 

udformning og konkretisering af et produkt  

7 2. Produktudformning og produktion: 01- 

10 c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller 

teknisk viden i forbindelse med produktudvikling  
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2 Hovedforløb:        2 Hovedforløb:                                                                                                   Vej, anlæg og belægning                  

Du kommer til at arbejde med forskellige typer af belægning og vejopgaver. Det kan eksempelvis være et fortovshjørne med en overkørsel og vejbrønd. 

Formål: Du kommer til at få forståelse med opbygning af vejkasser, vejprojektering, vurdering af jordarter, materialeberegning, materialebestilling, 

belægningsdimensionering, afvanding, overholde krav til myndigheds- og branchebekendtgørelser, regulering af underbund ud fra en ergonomisk og 

arbejdsmiljømæssig forsvarlig tilrettelæggelse, afsætning ud fra de gældende normer og standarder for området. Få kendskab til brug af personlige 

værnemidler og opnå forståelse for håndtering af bygge og anlægs affald samt vintervejrligs påvirkning på materialer og konstruktioner 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for struktørfaget: 

 

Fag: Indhold: Lektioner Eleven skal opnå følgende: Målpinde: 

Vej, anlæg og 

belægning 

 

 

 

 

Undervisnings-

form. 

Pædagogik: 

 

Materialer: 

 

Eleven kommer til at få forståelse med opbygning af vejkasser, 
vejprojektering, vurdering af jordarter, materialeberegning, 
materialebestilling, belægningsdimensionering, afvanding, overholde 
krav til myndigheds- og branchebekendtgørelser, regulering af 
underbund ud fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
tilrettelæggelse, afsætning ud fra de gældende normer og standarder 
for området.  
Få kendskab til brug af personlige værnemidler og opnå forståelse for 
håndtering af bygge og anlægs affald samt vintervejrligs påvirkning på 
materialer og konstruktioner 
 

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem teori, praktik  

 

Induktiv og helhedsorienteret undervisning 

 

Praktik: Flisematerialer og Kloak materialer 

Teori: Teoriopgaver tilpasset forløbet 

1 uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forståelse for opbygning af 

vejkasser, vejprojektering, 

vurdering af jordarter, 

materialeberegning, 

materialebestilling, 

belægningsdimensionering, 

afvanding, overholde krav til 

myndigheds- og 

branchebekendtgørelser, 

regulering af underbund ud fra 

en ergonomisk og 

arbejdsmiljømæssig forsvarlig 

tilrettelæggelse, afsætning ud 

fra de gældende normer og 

standarder for området. Få 

kendskab til brug af personlige 

værnemidler og opnå forståelse 

for håndtering af bygge og 

anlægs affald samt vintervejrligs 

påvirkning på materialer og 

konstruktioner 

1 Eleven kan medvirke i opbygningen 

vejkasser og vejbygning ud fra en generel 

viden om normer og standarder for  

2 Eleven kan arbejde med vejprojektering og 

foretage vurdering af jordarter og 

materialebestilling, 

belægningsdimensionering. 

3 Eleven kan i forbindelse med 

arbejdsforberedelse og arbejdets udførelse 

foretage afsætning af centerlinier og 

afsætning af vejanlæggets enkelte elementer 

4 Eleven kan udføre det praktiske arbejde 

ved belægningsopbygning, herunder 

regulering af underbund i vejkasse 

ograbatarealer, samt foretage komprimering 

og udføre proctorprøver 

5 Eleven kan ved arbejdets udførelse 

overholde fastlagte krav til arbejdets 

udførelse, herunder særlige krav i henhold til 

gældende myndigheds- og 

branchebekendtgørelser 

6 Eleven kan udføre og planlægge 

belægningsopbygning, herunder regulering 

af underbund i vejkasse og rabatarealer ud 

fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig 
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Entreprenør-

værktøj og 

maskiner  

 

Undervisnings-

form: 

Pædagogik: 

 

Materialer: 

 

 

Byggeplads-

indretning og 

affaldshånd-

tering 

Undervisnings-

form: 

Pædagogik: 

 

Materialer: 

 

 

 

Sikkerhed i arbejde med Småmaskiner og luftværktøj 
 
 
 
 
 
 
Lektionen bør gennemføres i praktik  

Induktiv og helhedsorienteret undervisning 

 
 
 
Nært forekommende maskiner i undervisningen 
 
 
 
 
 
Få kendskab til brug af personlige værnemidler og opnå forståelse for 

håndtering af bygge og anlægs affald samt vintervejrligs påvirkning på 

materialer og konstruktioner. 

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem teori, praktik  

 
 
Induktiv og helhedsorienteret undervisning 

 
 
Nært forekommende affald fra undervisningen 

 

 

0,4 uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

Får kendskab til sikkerhed og 
personlige værnemidler ift. 
Luftværktøj og småmaskiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forståelse for vintervejrlig 
Vurdering om tilkaldelse af 
uddannet personel til 
håndtering af miljøfarligt 
affald. 

 

forsvarlig arbejdstilrettelæggelse, herunder 

brug af relevante tekniske hjælpemidler. 

3 Eleven kan udvise nødvendigt ansvar for 

egne og andres sikkerhed i forbindelse med 

udførelse af arbejdet, herunder overholdelse 

af sikkerhedsforskrifter og brug af 

beskyttelsesværktøjer, personlige værne-

midler og sikkerhedsanordninger ved brug af 

luftværktøj og småmaskiner 

 

 

 

 

 

 

 

2 Eleven kan under normal arbejdsindsats 

sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på 

materialer og konstruktioner før, under eller 

efter arbejdets udførelse 

5 Eleven kan i kendte situationer vurdere 

behov for tilkaldelse af særligt uddannet 

personale til håndtering af person- og 

miljøfarligt bygge- og anlægsaffald 

 

 



21 
 

 

2 Hovedforløb:                                                                                                                       Bygningsteknik                                                

Du kommer til at arbejde med forskellige typer beton konstruktioner. Det kan eksempelvis være en væg med udsparring.  

Formål: Eleven skal i ”projekt byggeteknik 1” arbejde med flere aspekter i en byggeopgave, herunder beregning af materialeforbrug. Klippe, bukke, tildanne 

og opsætte armering efter tegning. Udføre forskalling, armering, betonblanding og støbning. Eleven vil arbejde med in-situ støbning samt kvalitetskontrol, 

og medvirke i overflade- og efterbehandling af betonoverflader.  

Eleven skal have forståelse for den energimæssige betydning for konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper  

Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. 

Eleven skal selv kunne foretage planlægning og indretning af sin arbejdsplads 

Målpinde taksonomi: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for struktørfaget: 
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Fag: Indhold: Lektioner Eleven skal opnå følgende: Målpinde: 

Byggeteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisnings-form: 

 

 

 

Pædagogik: 

 

 

Materialer: 

 

I ”projekt byggeteknik ” arbejdes med alle aspekter i en 

byggeopgave, herunder beregning af materialeforbrug. Klippe, 

bukke, tildanne og opsætte armering efter tegning. Udføre 

forskalling, armering, betonblanding og støbning.  

Arbejde med in-situ støbning samt kvalitetskontrol, og medvirke i 

overflade- og efterbehandling af betonoverflader.  

Forståelse for den energimæssige betydning for konstruktioner i 

samarbejde med andre faggrupper, med særlig fokus på 

knudepunkter.  

Anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. 

Kunne foretage planlægning og indretning af din arbejdsplads under 

hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, 

affaldssortering og vinterforanstaltninger. 

 

Lærerstyret projekt og opgavebaseret undervisning. Eleven skal selv 

være aktiv deltagende i forhold til løsning af opgaven og egen læring. 

Lektioneerne bør gennemføres dels som teori og dels som praktiske 

øvelser 

Undervisningen vil være induktiv og helhedsorienteret. 

 

 

Praktiske materialer: 

Skolens materialer til gennemførsel af opgave 

Teori: 

1,0 uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialeberegning 
Klippe og bukke jern efter de 
gældende standarder 
Forskalling, betonblanding, 
armering, støbning, vibrering 
og have forståelse for sætmål 
In-situ betonstøbning og 
udføre kontrol af 
blanderecepter samt have 
kendskab om udtagning af 
betonprøver. 
Efterbehandling af 
betonflader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eleven kan ud fra tegninger beregne 

materialeforbruget ved en betonopgave  

2 Eleven kan klippe, bukke, binde, 

tildanne og opsætte armering efter 

tegning, gældende standarder og 

tekniske anvisninger, samt anvende 

nødvendige tekniske hjælpemidler til 

produktionen. 

3 Eleven kan udføre forskalling, 

armering, betonblanding og støbning, 

herunder vibrering, og kan fastlægge 

sætmål  

4 Eleven kan til grundlæggende 

produktion af in-situ betonstøbning 

benytte et begyndende kendskab til 

betonteknologi, samt kontrollere 

leverancesedler og udtage prøver af 

beton til prøvecylindre samt 

trykprøvning. 

5 Eleven kan medvirke i overflade- og 

efterbehandling af udstøbte 

betonoverflader  
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Byggeri og 

energiforståelse 

 

Undervisnings-form: 

 

Pædagogik: 

Materialer 

 

Byggepladsindretning 

og affaldshåndtering 

 

 

Undervisnings-form: 

 

Pædagogik: 

 

Materialer 

 

 

 

Opgaveark samt projekt 

 
Energi rigtig konstruktionsopbygning 
It undervisning  
Planlægning og indretning 
 

Teoretisk undervisning 

 

Undervisningen vil være induktiv og helhedsorienteret. 

Teoriopgaver 

 

Planlægning og indretning 
 

 

Læringsaktiviteten gennemføres som et projekt tilrettelagt af din 

faglærer. Eleven kommer til at arbejde selvstændigt, og i grupper 

med teoretiske og praktiske opgaver. 

 

Lærerstyret teori- og praktikundervisning 

 

Teori: 

Teoretiske opgaver IT-udstyr. 

 

Praktik: 

Forskalling, armering og betonstøbning i værkstedet 

 

 

0,6 uge 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 uge 

 

 
Forståelse for energi rigtig 
konstruktionsopbygning 
Arbejde med It værktøjer iht. 
Eget arbejde med energi 
rigtige konstruktioner 
Forståelse for indretning af 
mindre byggepladser. 

 

 

 

 

Forståelse for energi rigtig 
konstruktionsopbygning 
Arbejde med It værktøjer iht. 
Eget arbejde med energi 
rigtige konstruktioner 
Forståelse for indretning af 
mindre byggepladser. 

 

 
 
5 Eleven har forståelse for hvilken betydning 

korrekt udført konstruktionsopbygning, med 

særlig fokus på knudepunkter, har for 

bygningers energiforbrug 

6 Eleven kan udføre energirigtige 

konstruktioner i samarbejde med andre 

faggrupper 01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven kan anvende digitale værktøjer til 

brug for eget arbejde med energirigtige 

konstruktioner  

 
 
 
 
 
1 Eleven kan foretage funktionel 

planlægning og indretning af en mindre 

byggeplads under hensyntagen til 

velfærdsordninger, adgangsveje, 

afskærmninger, affaldssortering og 

vinterforanstaltninger 
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2 Hovedforløb:                                                                                                                  Byggeri og Samfund                                                      

Formål: Eleven kommer I denne aktivitet til at arbejde med og få kendskab til hvordan arbejdsmarkedet er bygget op og få kendskab til forskellige sociale 

systemer, og det fagretslige system. 

Målpinde taksonomi: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for struktørfaget: 

 

Fag: Indhold: Lektioner Eleven skal opnå 

følgende: 
Målpinde: 

Byggeri og 

samfund 

 

 

 

Undervisnings-

form: 

 

Pædagogik: 

 

 

Materialer: 

 

Kendskab til hvordan arbejdsmarkedet er bygget op.  

Kendskab til forskellige sociale systemer, og det fagretslige system. 

 

 

Læringsaktiviteten gennemføres som et forløb tilrettelagt af din 

faglærer. Eleven kommer til at arbejde selvstændigt og i grupper med 

teoretiske opgaver. 

 

Lærerstyret teoriundervisning  

 

 

Teoretiske opgaver IT-udstyr. 

 

0,4 Arbejdsmarkedets 
form 
Social og fagretslige 
system 
 

1 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, 

herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer 

 

2 Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i 

virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter og hygiejniske forholdsregler. 01-

03-2010 og fremefter 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, højniveaufag og påbygning 

 

Undervisningsdifferentiering tager udgangspunkt i den enkelte elev under hensyntagen til elevens kunnen og standpunkt. Opgaverne tilrettelægges efter elevens 

niveau, hvor eksempelvis sværhedsgraden øges og måltolerancer sænkes.  

På hovedforløb 3 orienteres eleven om valgfag der kan tages på Hovedforløb 5. På hovedforløb 4 vælges valgfagene i samarbejde med elevens kontaktlærer. 

Eleven vælger sammen med firmaet ved indgåelse af uddannelsesaftalen, om der er basis for at aftalen skal være med talentspor. Skolen stiller vejledning til rådighed 

i forbindelse med valget. Talentsporet starter på 3 hovedforløb i specialefagene, hvor der tilføjes målpinde udstukket i forhold til uddannelsesordningen. 

Påbygning kan finde anvendelse ved henvendelse fra firmaerne og lærlinge til skolen, om særlige ønsker for virksomhedstilpassede forløb eller ved ønske om 

undervisning med fokus på særlige kompetencer, der kan understøtte eleven eller firmaet. Erhvervsrettetpåbygning kan tilbydes i forhold til Dm i skills og 

Regionalmesterskaberne indenfor de respektive fag. 
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2.2 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  

 

Struktøruddannelsen 

 

Uddannelsen har en varighed på i alt op til 4 år og 6 mdr. efter endt grundforløb.  

 

Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har en 

uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes elever, som har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. 

Alle elever, som søger om skolepraktik skal have en aktiv profil på www.praktikpladsen.dk  

 

 

Skoleaftale  

I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse. 

Skoleaftalen indeholder en plan for elevens praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning.  

 

 

Uddannelsesplan 

Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder nye elever med grundforløbskompetence, elever med 

erhvervskompetencer fra VFU, delaftaler, kortaftaler eller elever fra ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet 

uddannelsesplan for hver enkelt elev med progression i forhold til målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden 

som kompetencerne erhverves gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomhederne. Den enkelte elevs erhvervede kompetencer 

inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har opnået.  

 

Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet en kvalificeret ansøgning og har et opdateret CV og 

udviser et aktivt søgemønster.  

 

Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på elevens faglige-  og personlige udvikling for at sikre bedst 

mulig udvikling i forhold til elevens læring.  

Uddannelsen i praktikcentret  

Uddannelsen i Praktikcentret er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale uddannelsesplan for samtlige hovedforløb i uddannelsen. 

På hovedforløbene på Struktøruddannelsen er der udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb og praktikken i Praktikcentret 

http://www.praktikpladsen.dk/
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tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, som skal styrke eleven i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene 

således, at det understøtter eleven i at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

 

Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at uddannelsen i Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en 

virksomhedsaftale.   

 

 

Uddannelsens indhold og opbygning  

 

Skoleophold  

Der er 6 skoleophold på bygnings-, anlægsstruktør og brolæggeruddannelsen. 

 

Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal evalueres på: 

 

Struktør (praktikmål) – Fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Hovedforløb 5 Hovedforløb 6 

Emne /Tema  

Hovedpunkt  

Bygningsstruktør  

 

Kloakrørlægning  

Anhugning  

Vej, anlæg, belægning  

Byggeteknik 1  

Byggeteknik 3 

Systemstillads  

Arbejdsmiljø  

Byggeteknik 3  

Valgfri specialefag  

Valgfag  

Byggeteknik 

Praktisk 

bygningsprøve  

Svendeprøve  

Anlægsstruktør  

 

Kloakrørlægning  

Anhugning  

Vej, anlæg, belægning  

Byggeteknik 1 

Anlægsteknik  Arbejdsmiljø  

Anlægsteknik 

Valgfri specialefag  

Valgfag 

Anlægsteknik 

Praktisk 

anlægsprøve 

Praktisk 

kloakprøve  

Svendeprøve  

Brolægger  Kloakrørlægning  

Anhugning  

Vej, anlæg, belægning  

Byggeteknik 1 

Brolægning  Arbejdsmiljø  

Brolægning  

Valgfri specialefag  

Valgfag 

Brolægning  

Svendeprøve  

Fag  

 

Byggepladsindretning  

Affaldshåndtering  

Byggeri/energiforstå 

Entreprenørværktøj  

Entreprenørmaskiner  

Kloakrørlægning  

Sikkerhed 

Tegningsarbejde  

Anhugning 

Byggepladsindretning  

Affaldshåndtering  

Byggeri/energiforstå 

Byggeri og samfund  

Entreprenørværktøj  

Entreprenørmaskiner  

Vej, anlæg, belægning  

Byggeteknik 1 

Niv og afsætning  

Byggeri og samfund 

Tegningsarbejde  

Byggeteknik 3 

Systemstillads 

 

Niv og afsæt  

Byggeri og samfund  

Arbejdsmiljø  

Tegning  

Byggeteknik 3 

Montage af elementer  

Valgfag og 

specialefag  

Specialefag  

Praktikmål  

 

Grundlæggende forskalling  

Grundlæggende armering  
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Grundlæggende beton ud støbning  

Vej, anlæg og belægning  

Entreprenørværktøj og maskiner  

Nivellering og afsætning  

Sikkerhed ved vejarbejde  

Sikkerhedsbelagte materialer og stoffer  

Anhugning  

Modtagekontrol og kvalitetssikring  

Tegningsanvendelse  

Byggepladsindretning  

Kloakrørlægning  

Rulle og bukkestillads  

Brolægger: 

Underlagsopbygning  

Flisebelægning og kantstenssætning  

Hugning og tilpasninger  

Støttemure og trapper  

Granitbelægning  

Planlægning og tegning  

Bygnings struktør:  

Systemstillads 

Elementmontage  

Forskalling 

Armering 

Beton ud støbning  

Anlægs struktør:  

Kloakering  

Store rør og brønde 

Belægning, underlag og kantsten  

 

 

1 Praktikperiode  2 Praktikperiode 3 Praktikperiode 4 Praktikperiode 5 Praktikperiode 

Eks. 

dokumentation  

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

               
 

 

 

Praktikbedømmelse  

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

kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert fagområde, hvor der er 3 fokusområder, som er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen med 

eleven: Udvikling indenfor 1) Faglige kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) Motivation/engagement. På samtalen aftales 3 

fokuspunkter/læringsmål for den kommende periode for hver enkelt elev. På det sidste evalueringsmøde forud for hvert skoleophold/hovedforløb 

udfyldes LOGBOGEN sammen med eleven.  
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Praktikopgaver i Praktikcentret 

På bygge- og anlægsområdet kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver på et værksted i Praktikcentret for at indøve en bestemt disciplin eller 

bestå af deciderede opgaver for kunder ude i byen, fortrinsvis i en almennyttig kontekst. Produkter/konstruktioner produceres i Praktikcentret og 

samles/monteres efterfølgende ude hos ”kunden” Der udføres ikke konkurrenceforvridende arbejde, men Praktikcentret tilbyder arbejdskraft til 

almennyttige formål som f.eks. idrætsklubber, foreninger, forskning m.v. som altid er afstemt med det lokale uddannelsesudvalg inden for 

fagområdet. De eksterne opgaver udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne matches med hver enkelt elev/elevgruppe for at 

sikre elevens/elevernes progression i deres uddannelse.  

 

Derudover samarbejdes der med f.eks. arkitektskolen, andre erhvervsskoler, folkeskoler, designere, faglige udvalg omkring fagrettede opgaver, 

projekter events m.v.  

 

Virksomhedsforlagt undervisning – VFU  

Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomhedsforlagt undervisning (VFU). VFU er relevant for at give eleven mulighed for 

at opleve arbejdsvilkårene inden for faget i den pågældende virksomhed og styrke muligheden foren ordinær praktikplads. Alle VFU aftaler har en 

varighed på max. 1 uge, med mindre der er aftalt andet med det lokale uddannelsesudvalg. VFU bidrager til elevens erhvervsmæssige socialisering og 

faglighed. Inden eleven påbegynder et VFU forløb skal der være indgået og underskrevet en skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  
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2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

 

 
Samarbejdet med Det Faglige Udvalg sker løbende via Skuemesterkonferencer, deltagelse i svendeprøveudvalg, lærerbogsudvalg og en lang 
række øvrige møde aktiviteter. Derudover er der 4 faste møder årligt med Det Lokale Uddannelses Udvalg, med repræsentanter udvalgt af 
Det Faglige Udvalg. 
 
I samarbejde med Det Lokale Uddannelses Udvalg gennemføres informationsmøder på 1. hovedforløb. Her indkaldes alle mestre/firmaer til 
mødet, når lærlingene går på skolen. Mødet gennemføres med repræsentanter fra Det Lokale Uddannelses Udvalg og kontaktlærerne.  
 
Forud for 1. hovedforløb tager skolen kontakt til mestre/firmaer, som et led i større virksomhedskontakt. Hvis det er muligt for 
mester/virksomheden, aftales et møde ude på byggepladserne mellem virksomhed, lærling og skolen. 
 
På alle hovedforløb, dog undtaget 1. hovedforløb, gennemfører skolen såkaldte mesterkonsultationer, hvor mestre/firmaernes 
lærlingeansvarlige indkaldes til samtaler med kontaktlæreren, i forbindelse med at lærlingene går på skolen. Denne samtale skal fokuserer på 
elevernes trivsel og standpunkt. Mester har i samme forbindelse mulighed for at se hvad det er lærlingene arbejder med og undervises i når 
de er på skolen. 
 
På den sidste skoleperiode gennemføres svendeprøven for lærlingene. Svendeprøven stilles i samarbejde med skolen og Det Faglige Udvalg. 
Bedømmelsen af svendeprøven foregår ud fra retningslinjer udstukket af Det Faglige Udvalg. Faglæreren på skoleforløbet er eksaminator på 
den teoretiske og praktiske eksamen og censorerne er skuemestre udpeget af Det Faglige Udvalg. Overrækkelse af svendebrev foregår ved 
repræsentanter for Det Lokale Uddannelses Udvalg ved en reception på skolen.  
 
I samarbejde med Det Lokale Uddannelsesudvalg vil den lokale uddannelsesplan blive gennemgået for eventuelle rettelser. Dette vil ske på 
baggrund af erfaringer og en evaluering af hovedforløbet fortaget af skolens faglærer. 
 
Det er aftalt med Det Lokale Uddannelsesudvalg at den lokale undervisningsplan i det 1. år efter planens i ikrafttræden med virkning fra d. 1/8 
2016, tages op på hvert møde i udvalget, hvor det vurderes om der er behov for tilpasninger. Herefter vil det ske på møder i udvalget i 2. 
kvartal hvert år, som et punkt på dagsordenen og der vil efter behov blive foretaget en ajourføring af den lokale undervisningsplan. 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

Teknologi E 

 

Titel:  
2. Hovedforløb Teknologi E.  

Elevrettet beskrivelse: 
I denne aktivitet vil du komme til at arbejde med og få kendskab til hvordan processen vedrørende udvikling af nye produkter. 

Udformning, krav, samt dokumentation herfor. 

Varighed: 
1,0 uge 

Lektioner: 
36 lektioner a. 45 min. 

Kontaktperson: 
Din faglærer  

Uddannelse: 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 
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Hovedforløb: 
Erhvervsuddannelsen til Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger på 2 hovedforløb 

Niveau: 

E 

Elevforudsætninger: 
Du skal have gennemført og bestået 1. Hovedforløb eller kunne dokumentere tilsvarende kompetencer. 

Læringselementer: 

Titel: 
Teknologi E 

Teknologi E 
Eleven skal lære om og få kendskab til, produktudvikling, innovativ tænkning og udvikling af nye produkter. Produktudformning, 

produktion, test af produktet, samt skriftlig dokumentation af produktet. I forhold til eget projekt. 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015)  

Hovedforløb: 
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 2. hovedforløb(01/08-2015) 

Varighed: 
36 lektioner a’ 45 min. 
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Beskrivelse af læringselementet: 
I denne aktivitet kommer du til at høre og lærer om den teknologiske udviklings historie, fra behov til Ide’ grundlaget, 

Produktudvikling, krav til produktet, skitsering og konkretisering, produktudformning og produktion, anvendelse af 

naturvidenskabelig eller teknisk viden i produktudviklingens processen.  

Målpinde: 
1. Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og 

produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor.   

2 1. Produktprincip:    

3 a. Opstille forskellige ideer til produkt   

4 b. Udvælge ide til produkt    

5 c. Udarbejde krav til det valgte produkt   

6 d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt  

7 2. Produktudformning og produktion:   

10 c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling  

Læringsmiljø: 
Læringsaktiviteten gennemføres som teoretisk læring, tilrettelagt af faglæreren. Læringen består af teoretisk åben undervisning.  

Form: 
Lærerstyret projekt. Undervisningen vil være induktiv og helhedsorienteret. 

Eleven skal selv være aktiv deltagende i forhold til løsning af opgaven og egen læring. 
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Undervisningsmateriale: 

Teoretiske materiale/ opgaver, IT-udstyr. 

Evaluering: 

Bedømmelse 
- Bedømmelse i forhold til den aktive deltagelse i undervisningen 
- Der fortages en løbende bedømmelse. 
- Evalueringen af denne aktivitet indgår i den samlede bedømmelse af faget, samt en mundtlig fremlæggelse af et projekt. 

Ekstern Censor. 

Evalueringsinstruktion: 
Der vil løbende være evaluering og vejledning i form af samtale om projektet, metoden og anvendelsesmulighederne. Når projektet 

er afsluttet vil elev og lærer gennemgå materialet sammen. 

- Fejl og mangler 
- Der fortages en løbende bedømmelse. 
- Der gives karakter efter 7 trins skala 
- Dokumentation i form af skriftlig aflevering og en afsluttende mundtlig fremlæggelse, med evt. diashow eller anden 

fremvisningsform. 

Intern beskrivelse: 
Hvis elev ikke har opnået målet for undervisningen, kan der laves en plan med mester/firmaet, om hvornår eller hvordan dette mål 

bliver opfyldt 

Ressourcer/rammer: 

Lærerkvalifikationer: 
Faglærer på Struktør- og brolæggeruddannelsen. Underviseren har relevante kompetencer. 
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Udstyrstype: 
I forbindelse med denne aktivitet anvendes skolens interne it- system.  

Lokaletyper: 
Teorilokale med IT-udstyr, samt praktik område 

Deltagerantal: 
30 Elever max. 

Godkendelse af aktiviteten. 
Uddannelsesleder 

 

 Vej, anlæg og belægning 

Titel: 

2. Hovedforløb, anlæg og belægning 

Elevrettet beskrivelse: 
Du kommer til at arbejde med forskellige typer af belægning og vejopgaver. Det kan eksempelvis være et fortovshjørne med en 

overkørsel og vejbrønd. 

Du kommer til at få forståelse med opbygning af vejkasser, vejprojektering, vurdering af jordarter, materialeberegning, 

materialebestilling, belægningsdimensionering, afvanding, overholde krav til myndigheds- og branchebekendtgørelser, regulering af 

underbund ud fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig tilrettelæggelse, afsætning ud fra de gældende normer og 

standarder for området. Få kendskab til brug af personlige værnemidler og opnå forståelse for håndtering af bygge og anlægs affald 

samt vintervejrligs påvirkning på materialer og konstruktioner 
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Vej, Anlæg og Belægning    - 1,0. uge. 

Entreprenørværktøj og maskiner   - 0,4. uge. 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering                            - 0,4. uge. 

Varighed: 
 1,8 uge 

Lektioner: 
60 lektioner a. 45 min. 

Kontaktperson: 
Din faglærer 

Uddannelse: 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
 2. Hovedforløb Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (01-08-2015) 

Niveau: 
Vej, anlæg og belægning:                                    Rutineret  

Entreprenørværktøj og maskiner:                        Rutineret 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering:      Rutineret 
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Elevforudsætninger: 
Du skal have gennemført Hovedforløb 1 eller kunne dokumentere tilsvarende kompetencer. 

Læringselementer. 

Titel: 
Vej, anlæg og belægning, Entreprenørværktøj og maskiner, Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 2. Hovedforløb (01-08-2015) 

Varighed: 
1,8 uge 

Beskrivelse af læringselementet: 
Eleven kommer til at få forståelse med opbygning af vejkasser, vejprojektering, vurdering af jordarter, materialeberegning, 

materialebestilling, belægningsdimensionering, afvanding, overholde krav til myndigheds- og branchebekendtgørelser, regulering af 

underbund ud fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig tilrettelæggelse, afsætning ud fra de gældende normer og 

standarder for området. Få kendskab til brug af personlige værnemidler og opnå forståelse for håndtering af bygge og anlægs affald 

samt vintervejrligs påvirkning på materialer og konstruktioner 
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Målpinde og delmål pinde: 
 

Fag: 3375 Vej, anlæg og belægning 

1. Eleven kan medvirke i opbygning af vejkasser og vejbygning ud fra en generel viden on normer og standarder for området 
 

2. Eleven kan arbejde med med vejprojektering og foretage vurdering af jordarter og materialebestilling, 
belægningsdimensionering, belægningsafvanding. 

 
3. Eleven kan i forbindelse med arbejdsforberedelse og arbejdets udførelse foretage afsætning af centerlinjer og afsætning af 

vejanlæggets enkelte elementer 
 

4. Eleven kan udføre det praktiske arbejde ved belægningsopbygning, herunder regulering af underbund i vejkasse og 
rabatarealer, samt foretage komprimering og udføre proctorprøve. 

 
5. Eleven kan ved arbejdets udførelse overholde fastlagte krav til arbejdets udførelse, herunder særlige krav i henhold til 

gældende myndigheds- og branchebekendtgørelser.   
 

6. Eleven kan udføre og planlægge belægningsopbygning, herunder regulering af underbund i vejkasse og rabatarealer ud fra 
en ergonomisk og arbejdsmæssig forsvarlig arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler. 

 

Fag:15007 Entreprenørværktøj og maskiner 

      3.    Eleven kan udvise nødvendigt ansvar for egne og andres sikkerhed i forbindelse med udførelse af arbejdet, herunder 

             overholdelse af sikkerhedsforskrifter og brug af beskyttelsesværktøjer, personlige værnemidler og sikkerhedsanordninger  

             ved brug af luftværktøj og småmaskiner 
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       Fag: 10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

      2.  Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde  

           skade på materialer og konstruktioner før under eller efter arbejdets udførelse 

      5.  Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt   

           Uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og  

           Anlægsaffald. 

Læringsmiljø. 
Undervisningsmiljøet på skolen er bygget som et fleksibelt læringsmiljø, med en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk 

undervisning. 

Form: 
Forløbet vil være lærerstyret, induktiv og helhedsorienteret. 

Undervisningsmateriale: 
Diverse teoriske materialer, materialer til praktikopgaver 

Evaluering: 

Bedømmelse: 
Bedømmelsen foregår løbende og ender med karakter efter 7 trins skala 

Evalueringsinstruktion: 
Der er løbende evaluering af delelementerne gennem hele forløbet. 
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Intern beskrivelse: 
Hvis eleven ikke har bestået forløbet, skal der laves en plan for opnåelse af nødvendige kompetencer. 

Ressourcer/rammer: 

Lærerkvalifikationer: 
Faglærer på Struktør- og brolæggeruddannelsen. Underviseren har relevante kompetencer. 

Udstyrstype: 
Der skal i forbindelse med denne aktivitet anvendes IT-udstyr. 

Lokaletyper: 
Der undervises i teorilokaler, it lokaler og i praktiklokaler 

Deltagerantal: 
30 elever max. 

Godkendelse af aktiviteten. 
Uddannelsesleder 

Status for aktiviteten: 
(Eksempel) under oprettelse/klar til godkendelse/godkendt 
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Byggeteknik 1 

Titel: 

2. Hovedforløb, Byggeteknik 1. 

Elevrettet beskrivelse: 
Du kommer til at arbejde med forskellige typer beton konstruktioner. Det kan eksempelvis være en væg med udsparring.  

Du skal i ”projekt byggeteknik 1” arbejde med alle aspekter i en byggeopgave, herunder beregning af materialeforbrug. Klippe, 

bukke, tildanne og opsætte armering efter tegning. Udføre forskalling, armering, betonblanding og støbning. Du vil arbejde med in-

situ støbning samt kvalitetskontrol, og medvirke i overflade- og efterbehandling af betonoverflader.  

Du skal have forståelse for den energimæssige betydning for konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper, med særlig fokus 

på knudepunkter.  

Du kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. 

Du skal selv kunne foretage planlægning og indretning af din arbejdsplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, 

afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger. 

Varighed: 
1,8 Uger 

Lektioner: 
60 lektioner a. 45 min. 

Kontaktperson: 
Din faglærer 
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Uddannelse: 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
 2. Hovedforløb Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (07/2015) 

Niveau: 
Byggeri og Energiforståelse:                          Fag nr. 10962   Rutineniveau 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering:  Fag nr. 10959   Rutineniveau 

Byggeteknik 1:                                                 Fag nr. 3378     Rutineniveau 

 

Elevforudsætninger. 
Du skal have gennemført Hovedforløb 1 eller kunne dokumentere tilsvarende kompetencer. 

Læringselementer: 

Titel: 
2. Hovedforløb Projekt Byggeteknik 1 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
Erhvervsuddannelsen som Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 2. Hovedforløb. (01-08-2015) 
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Varighed: 
60 lektioner a’ 45 min. 

Beskrivelse af læringselementet: 
Eleven skal i ”projekt byggeteknik 1” arbejde med alle aspekter i en byggeopgave, herunder beregning af materialeforbrug. Klippe, 

bukke, tildanne og opsætte armering efter tegning. Udføre forskalling, armering, betonblanding og støbning. Eleven vil arbejde med 

in-situ støbning samt kvalitetskontrol, og medvirke i overflade- og efterbehandling af betonoverflader.  

Eleven skal have forståelse for den energimæssige betydning for konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper, med særlig 

fokus på knudepunkter.  

Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde. 

Eleven skal selv kunne foretage planlægning og indretning af sin arbejdsplads under hensyntagen til velfærdsordninger, 

adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger. 

 

Målpinde og delmål pinde: 

Fag nr. 10962:    

5 Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for 

bygningers energiforbrug 

6 Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper  

7 Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner 
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Fag nr. 10959: 

1 Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads     under hensyntagen til velfærdsordninger, 

adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger 

Fag nr. 3378: 

1 Eleven kan ud fra tegninger beregne materialeforbruget ved en betonopgave  

2 Eleven kan klippe, bukke, binde, tildanne og opsætte armering efter tegning, gældende standarder og tekniske anvisninger, 

samt anvende nødvendige tekniske hjælpemidler til produktionen. 

3 Eleven kan udføre forskalling, armering, betonblanding og støbning, herunder vibrering, og kan fastlægge sætmål  

4 Eleven kan til grundlæggende produktion af in-situ betonstøbning benytte et begyndende kendskab til betonteknologi, samt 

kontrollere leverancesedler og udtage prøver af beton til prøvecylindre samt trykprøvning. 

5 Eleven kan medvirke i overflade- og efterbehandling af udstøbte betonoverflader 

Læringsmiljø: 
Læringsaktiviteten gennemføres som et projekt tilrettelagt af din faglærer. Eleven kommer til at arbejde selvstændigt, og i grupper 

med teoretiske og praktiske opgaver. 

Form: 
Lærerstyret teori- og praktikundervisning 

Undervisningsmateriale: 
Teoretiske og praktiske opgaver samt IT-udstyr. 
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Evaluering: 

Bedømmelse: 
- Bedømmelse sker på baggrund af de opgaver/projekt der stilles. 
- Der gives karakter efter 7 trins skala. 
- Der fortages en løbende bedømmelse. 

Evalueringsinstruktion: 
Der er løbende evaluering af delelementerne gennem hele forløbet. 

Intern beskrivelse: 
Hvis eleven ikke har bestået forløbet, skal der laves en plan for opnåelse af nødvendige kompetencer. 

Ressourcer/rammer: 

Lærerkvalifikationer: 
Faglærer på Struktør- og brolæggeruddannelsen. Underviseren har relevante kompetencer. 

Udstyrstype: 
Der skal i forbindelse med denne aktivitet anvendes IT-udstyr samt diverse byggematerialer og værktøj i praktikområdet. 

Lokaletyper: 
Teorilokale og praktikområdet 

Deltagerantal: 
30 elever max. 

Godkendelse af aktiviteten. 
Uddannelsesleder. 
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Byggeri og samfund 

Titel: 
2. Hovedforløb Byggeri og samfund 

Elevrettet beskrivelse: 
I denne aktivitet vil du få kendskab til hvordan arbejdsmarkedet er bygget op. Du vil få kendskab til andre forskellige sociale 

systemer, og det fagretslige systemer. 

Varighed: 
0,4 Uge 

Lektioner: 
16 lektioner a. 45 min. 

Kontaktperson: 
Din faglærer 

Uddannelse: 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
 Erhvervsuddannelsen til Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger på 2 hovedforløb. 

Niveau: 
Rutineniveau 
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Elevforudsætninger: 
Du skal have gennemført og bestået 1. Hovedforløb eller kunne dokumentere tilsvarende kompetencer 

Læringselementer: 

Titel: 
Byggeri og samfund 

Byggeri og samfund: 
Eleven skal lære om og få kendskab til, hvordan arbejdsmarkedet er bygget op i Danmark. Du vil få kendskab til andre forskellige 

sociale systemer, og de fagretslige systemer. 

Indgang: 
Bygge og anlæg (01-08-2015) 

Hovedforløb: 
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 2. Hovedforløb(01/08-2015) 

Varighed: 
16 lektioner a’ 45 min. 

Beskrivelse af læringselementet: 
I denne aktivitet vil eleven få kendskab til hvordan arbejdsmarkedet er bygget op. Eleven vil få kendskab til forskellige sociale 

systemer, organisationens opbygning, forskellige selskabsformer og det fagretslige system. 

Målpinde og delmålpinde: 
3. Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 
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4. Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det 

fagretslige system 

Læringsmiljø: 
Læringsaktiviteten gennemføres som et forløb tilrettelagt af din faglærer. Du kommer til at arbejde selvstændigt og i grupper med 

teoretiske opgaver. 

Form: 
Lærerstyret teoriundervisning. Undervisningen vil være induktiv og helhedsorienteret. 

Eleven skal selv være aktiv deltagende i forhold til løsning af opgaven og egen læring. 

Undervisningsmateriale: 

Teoretiske materiale/ opgaver, IT-udstyr. Praktikområdet og området omkring skolen. 

Evaluering: 

Bedømmelse: 
- Bedømmelse sker på baggrund af de opgaver/projekt der stilles. 
- Der gives karakter efter 7 trins skala. 
- Der fortages en løbende bedømmelse. 

 

Evalueringsinstruktion: 
Der er løbende evaluering af delelementerne gennem hele forløbet. 

Intern beskrivelse: 
Hvis elev ikke har opnået målet for undervisningen, kan der laves en plan med mester/firmaet, om hvornår eller hvordan dette mål 

bliver opfyldt 
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Ressourcer/rammer: 

Lærerkvalifikationer: 
Faglærer på Struktør- og brolæggeruddannelsen. Underviseren har relevante kompetencer. 

Udstyrstype: 
Der skal i forbindelse med denne aktivitet anvendes IT-udstyr. 

Lokaletyper: 
Teorilokale med It- udstyr. 

Deltagerantal: 
30 elever max. 

Godkendelse af aktiviteten. 
Uddannelsesleder 

 

 

 


