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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. 
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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, ud over den almindelige skemalagte 

teoretiske og praktiske undervisning, får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede 

sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede 

opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb.  

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

og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der 

arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan 

eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning afhængig af 

arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri undervisning anvendes ikke. Afdelingen 

udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. 

Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, 

der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på skolen. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT 

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

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

”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens 

personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og 

varighed afhængig af elevens forudsætninger, men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er 

begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3). 

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

kompetencevurdering. Ved optagelse på alle skolens erhvervsuddannelser indgår følgende overordnede 

kriterier: 

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

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

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

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

vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne 

gennemføre uddannelsen. 

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

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

varighed. 

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

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

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

uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete 

uddannelse (afsnit 3.0).   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse 

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

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

1.5.2 Information  

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

deltage i. 

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

hvilke grundfag, der kan være eksamen i. 

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

skal til eksamen i. 

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

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

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

1.5.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

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

Indstilling til eksamen. 

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

Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den 

manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

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

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

ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014).  
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1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  

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

dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

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

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

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er til stede under hele prøveforløbet 

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

forhånd er kendt af eleven. 

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

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

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

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

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

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

resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

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

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

41, 16.01.2014 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 om prøver og eksamen i 

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

enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

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

opgaveafleveringer  

 Anvendelse af hjælpemidler 

 Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

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

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

hvordan vægtes de enkelte elementer   

 Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse    

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

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

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

pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne 

samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

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

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. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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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. 

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. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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Bilag A: Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og 

mundtlig eksamen. 

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

alle modtagne ark også kladdepapir. 

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

de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever 

med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser § 6 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

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

forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende markeres dette ved 

håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en 

eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse, og kun under opsyn af en 

tilsynsførende                                 

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

eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 

eksaminand bliver færdig inden for de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

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

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

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

lægeerklæring.   

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

tidspunkt. 

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

uger efter, at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

c) Bedømmelse 

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

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

11.04.2012” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240 kan anmode om, at starte 

hovedforløbet på ny ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til industrioperatør af 22. april 2015” (version 

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

Du skal kunne dokumentere overgangskravet mellem version 3 og 4 eller have tilsvarende kvalifikationer.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168882
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Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen til industrioperatør findes her: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169270; 

http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/ 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169270
http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/
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2 Undervisningen i hovedforløbet  
 

Den overordnede struktur på uddannelsen vil almindeligvis komme til at se ud som nedenstående billede. Du 

vil derfor opleve en vekselvirkning mellem skole og praktik, hvor undervisningen og praktikken supplerer 

hinanden, for at du kan videreudvikle dine færdigheder,  

 

 

 
 

 

 
 

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

skoleophold er sammensat af elementer bestående at grundfag og obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, 

der tilsammen danner en teoretisk ramme for de enkelte hovedforløb. Indholdet af de enkelte hovedforløb 

beskrives nedenfor. Der ud over indeholder forløbet to valgfrie uddannelsesspecifikke fag, som vælges i 

samarbejde med virksomheden og skolen. I tabellen kan du se de fag skolen anbefaler. 
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Uddannelsens fag og placering inkl. vejledende tid 

(Unge under 25 og voksne på tilsvarende ordning)  

  Niveau Kode H1 H2 I alt 

Grundfag:  

Engelsk F 10806 1 1 2 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:  

Arbejdsorganisering  Rutineret 11668 0,6 1,9 2,5 

Kvalitet  Avanceret 11159  0,5 0,5 

Fejlfinding, reparation og 

vedligehold  

Avanceret 

11648  2 2 

Produktion Avanceret 11150 1 1  2 

Produkt og produktionsudvikling  Avanceret 11670 1 1  2 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag, skolen anbefaler: 

Uorganisk kemi  -- 44217 1  1 

Organisk kemi   -- 44218  1 1 

Maskin- og el-sikkerhed   -- 44384 0,4  0,4 

Reparation og vedligehold   -- 44234 2  2 

Validering   -- 43983  0,6 0,6 

Valgfag: 

Matematik  F 23017 2  2 

I alt    9 9 18 
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Uddannelsens fag og placering inkl. vejledende tid 

(Standardiseret forløb for voksne over 25)  

  Niveau Kode H1 H2 I alt 

Grundfag:  

Engelsk F 10806 1 1 2 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:  

Arbejdets organisering  Rutineret 11668 0,6 1,9 2,5 

Kvalitet  Avanceret 11159  0,5 0,5 

Fejlfinding, reparation og 

vedligehold  

Avanceret 

11648  2 2 

Produktion Avanceret 11150 1 1  2 

Produkt og produktionsudvikling  Avanceret 11670 1 1  2 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag, skolen anbefaler: 

Uorganisk kemi  -- 44217 1  1 

Organisk kemi   -- 44218  1 1 

Maskin- og el-sikkerhed   -- 44384 0,4  0,4 

Reparation og vedligehold   -- 44234 2  2 

Validering   -- 43983  0,6 0,6 

Valgfag: 

Matematik  F 23017 2  2 

I alt    9 9 18 

 

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

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

I forbindelse med undervisningen i hovedforløbene får du viden om virksomhedsøkonomi og får mulighed 

for at arbejde innovativt med udvikling af skolens udstyr. 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

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

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 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  
Uddannelsen har en samlet varighed på op til 4 år.  

 

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

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

gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Hvis du søger om 

skolepraktik skal du have en aktiv profil på www.praktikpladsen.dk  

 

2.2.1 Skoleaftale  

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

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

tilhørende skoleundervisning.  

 

2.2.2 Uddannelsesplan 

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

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

ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med 

progression i forhold til målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden 

som du erhverver dine kompetencer gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i 

virksomhederne. Dine erhvervede kompetencer inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af 

individuelle læringsmål i relation til det niveau du har opnået.  

 

Du er forpligtet til at være aktivt søgende. Dette sikrer du ved at udarbejde en kvalificeret ansøgning, have et 

opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  

 

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

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

http://www.praktikpladsen.dk/
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2.2.3 Uddannelsen i praktikcentret  

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

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

fagfordeling på de forskellige hovedforløb. Praktikken i Praktikcentret tilrettelægges efter denne fagfordeling 

med forskellige forløb, som skal styrke dig i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene 

således, at du understøttes i at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

 

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

Praktikcentret styrker dig i at opnå en virksomhedsaftale.   

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

på skoleområdet, det kvalitetsmæssige ansvar i Praktikcentret.  

 

2.2.4 Uddannelsens indhold og opbygning  

2.2.4.1 Skoleophold  

Der er 2 skoleophold på Industrioperatøruddannelsen med 9 uger på hovedforløb 1 (H1) og 9 uge på H2. 

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: 

 

Industrioperatør (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 

Emne     

Fag  

 

Arbejdsorganisering  

Produktion  

Produkt og produktionsudvikling  

 

 

Arbejdsorganisering  

Kvalitet  

Fejlfinding, reparation, og vedligehold  

Produktion 

Produkt og produktionsudvikling  

Praktikmål – 

fagtitel  

 

 

 

Produktion og håndværk  

Reparation og vedligehold  

Kvalitetskontrol og dokumentation  

Lager og logistik  

Projekt og udviklingsarbejde  

Kommunikation og samarbejde  

Sikkerhed og miljø  

 

 

2.2.5 Praktikbedømmelse  

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

med afsæt i en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert fagområde, hvor der er tre fokusområder, som 
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er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen. De tre fokusområder er: Udvikling indenfor 1) Faglige 

kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) Motivation/engagement. I forbindelse med samtalen aftales 3 

fokuspunkter/læringsmål for den kommende periode. På det sidste evalueringsmøde, forud for hvert 

skoleophold/hovedforløb, udfyldes LOGBOGEN i fællesskab.  

 

2.2.6 Praktikopgaver i Praktikcentret 

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

område af skolen. Opgaverne udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne matches 

dig og dine kolleger, så jeres progression i uddannelsen sikres. 

 

2.2.7 VFU  

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

er relevant, da det giver dig mulighed for at opleve arbejdsvilkårene inden for faget i den pågældende 

virksomhed og styrke muligheden for en ordinær praktikplads. Alle VFU aftaler har en varighed på max. 1 

uge, med mindre der er aftalt andet med det lokale uddannelsesudvalg. VFU bidrager til din erhvervsmæssige 

socialisering og faglighed. Inden du påbegynder et VFU forløb skal der være indgået og underskrevet en 

skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  

 

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
I hver praktikperiode skal du skrive en rapport, der fortæller om din praktik og det arbejde, du har udført i 

perioden. Formålet med rapporterne er, at du får reflekteret over din læring i den pågældende periode samt at 

sætte fokus på praktikken. Alle praktikrapporterne skal være til rådighed til svendeprøven, så skuemestrene 

kan se dem, hvis de er interesserede. 

Sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve bestående af to dele; en skriftlig prøve og en praktisk del - 

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

 

Forløbet for svendeprøven kan ses i Industriens Uddannelsers svendeprøvevejledning 

http://www.iu.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/Oktober%202012%20Svendpr%F

8vevejledning_IOP.pdf 

 

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

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

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

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

opfølgning. 

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

gennemførte audits. 

  

http://www.iu.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/Oktober%202012%20Svendpr%F8vevejledning_IOP.pdf
http://www.iu.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/Oktober%202012%20Svendpr%F8vevejledning_IOP.pdf
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3 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

Skoleperiode 1 (H1) 
Du arbejder projektorienteret med produktudvikling og produktion samt arbejdets organisering. Projektet 

tager udgangspunkt i en produktion, hvor der anvendes forskellige processer/maskiner til udvikling, 

produktion og pakning. Det kan f.eks. være produktion af tabletter, hvor der i forbindelse med produktionen 

tages udgangspunkt i bl.a. GMP og at arbejde hen imod en Leanbaseret produktion. 

 

Fag Læringselement UVM mål 

U
o
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k
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em
i 

(4
4

2
1

7
) 

  

 

Du skal arbejde med kemi på grundlæggende niveau i form af teorioplæg, 

forsøg/opgaver og behandling af resultater 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 75% teori og ca. 25% praktik 

 

På baggrund af viden om kemiske 

grundbegreber, herunder grundstoffer, 

det periodiske system, stoftyper, kemiske 

bindinger og syre/base forhold, kan 

deltageren, efter en virksomhedsrettet 

instruktion, anvende, herunder foretage 

fortynding og opkoncentrering, kemiske 

stoffer i produktionen på en sikkerheds- 

og miljømæssig korrekt måde.  

 

Deltageren kan endvidere medvirke ved 

kemiske beregninger herunder beregning 

af udbytteprocenter på baggrund af 

støkiometri Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: AMU 

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

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes på skoleperioden. Der afsluttes med karakteren besået eller ikke 

bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af de handlingsorienterede mål, der er beskrevet 

ovenfor samt din aktive deltagelse i undervisningen. 

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

E
n

g
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sk
 

  

 
Du arbejder med både alment 

sprog og engelske fagudtryk og 

begreber med relation til dit 

fagområde. Målet er at styrke din 

evne til at kommunikere i såvel 

almene som faglige 

sammenhænge.  

Vi arbejder med alle elementer af 

faget: læse, lytte, tale og skrive, 

og vi anvender både trykt og 

digitalt materiale.  

 

Du vil både skulle arbejde 

individuelt og i samarbejde med 

andre. 

 

Undervisningen består af ca. 50% 

teori og 50% praktik 

 

1 Kommunikation 

2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt 

fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner.  

3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne 

fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 

4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende 

sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 

5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige 

informationer i udvalgte teksttyper.  

6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og 

afgrænsede emner. 

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og 

sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner.  

9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for 

udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer.  

10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og 

lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt.  

11 Kommunikationsstrategier: 

12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt 

i forhold til teksttype, situation og formål.  

13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder 

bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer.  

14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden 

om skriveprocessens faser.  

15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, 

kildesøgning, tekstproduktion. 

16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.  

17 Sprogbrug Sprogtilegnelse:  

18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner.  

19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et 

afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte 

situationer. 

20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med 

betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges. 

21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans 

for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, 

uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 

22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende 

viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, 

samfund og i personlige og almene sammenhænge. 

24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur.  

25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som 

internationalt kommunikationsmiddel. 

4) Eleven kan 
anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøje
r som grundlag for 

produktionen 

11) Eleven kan 

kommunikere og 

rapportere i anvendte 

it-systemer i 

tilknytning til 

industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan 

anvende dansk og 

fremmedsprogede 

manualer samt 

informationsteknologi 

til faglig 

vidensøgning. 

13) Eleven kan koble 

teoretiske faglige 

begreber, metoder, 

værktøjer og 

beregninger med 

praktiske 

operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: Niveau F 

Forudsætninger: Det anbefales, at du som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve i engelsk med 

karakteren 02. 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes ikke på skoleperioden. Der gives en standspunktskarakter efter 7 

trins skalaen Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af de handlingsorienterede mål, der er 

beskrevet ovenfor, din evne til at sproget i både almene og faglige sammenhænge samt din aktive deltagelse i 

undervisningen. 

 

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

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

målpinde. 
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Du skal arbejde med: 

1. Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk, Ohms lov og 

Effektloven 

2. Regningsarternes hierarki 

3. Procentregning 

4. Mål, vægt og massefylde 

5. Forholdsregning, flow 

6. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 

7. Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant) 

8. Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme) 

9. Målestoksforhold 

10. Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser 

11. Læsning, forståelse og vurdering af statistiske fremstillinger 

12. Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer 

og grafer 

13. Bestemmelse af gennemsnit, typetal og variationsbredde (frekvens, 

histogram, summeret frekvens, sumkurve, kvartiler) 

 

Undervisningen opdeles i ca. 75% teori oplæg, individuelt og 

gruppebaseret og 25% praktik primært som gruppearbejde 

omhandlende faglige relevante beregninger.  

 

Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle 

formeludtryk (symbol- og 

formalismekompetence). 

Eleven kan genkende matematiske 

problemstillinger og deres repræsentationer i 

erhvervsmæssige og almene sammenhænge 

samt anvende matematiske fremstillingsformer 

af disse. (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

Eleven kan foretage matematisering og løse 

matematiske problemer ved behandling af 

enkle erhvervsmæssige og almene 

opgavetyper. (modellerings- og 

problembehandlingskompetence) 

Eleven kan dokumentere matematiske 

løsningsmetoder. 

(kommunikationskompetence) 

Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. 

(hjælpemiddelkompetence) 

Lektioner: 64 

 

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

Sværhedsgrad: F niveau 

Forudsætninger: Det anbefales, at du som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve i matematik 

med karakteren 02. 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med mundtlig eksamen, og der gives standpunktskarakter i faget. 

Begge karakterer gives efter 7-trins skalaen. Bedømmelsen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de 

handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor, gennem skriftlige opgaver, fremlæggelser og de 

fremstillede produkter.  

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du skal arbejde praktisk og teoretisk 

med grundlæggende forbedrings-og 

problemløsningsværktøjer, som f.eks. 

PDCA-hjulet (Plan, Do, Check, Act), 

fiskebensdiagram mfl. samt A3 

modellen, VSM (Value Stream 

Mapping), Organisering I teams og 

planlægning med f. eks. Gantt-kort   

 

Desuden arbejder du med 

organisationsdiagrammer, 

virksomhedsøkonomi og grønne 

regnskaber (miljøregnskab). 

 

Undervisningen består af ca. 50% teori 

og 50% praktik 

 

 

1. Eleven kan indgå i gruppeorienteret produktion, 
herunder anvende viden om 
produktionsgrupper/teams, arbejdsroller, adfærd, 
feedback, konflikthåndtering og beslutningsprocesser 
ved udførsel af opgaver i produktionsvirksomheder 
2 Eleven kan tilrettelægge eget arbejde ud fra 
forståelse af egen placering, rolle og samarbejdsflader i 
et produktionsflow  
3 Eleven kan medvirke ved produktionsplanlægning ud 
fra viden om forskellige produktionsformer, vareflow, 
flaskehalse, nøgletal og jobrotation 
4 Eleven kan redegøre for planlægningsmæssige, 
økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper ved 
forskellige produktionsformer ud fra konkrete 
praktiske eksempler 
5 Eleven kan med viden om effektivitetskrav og 
økonomisk givtig produktion planlægge, gennemføre, 
overlevere og evaluere en produktionsopgave som del 
af et team 
6 Eleven er bevidst om betydningen af en fleksibel, 
innovativ og bæredygtig produktion samt et godt 
arbejdsmiljø  
7 Eleven kan bidrage med input til samt medvirke ved 
gennemførsel af produktivitetsfremmende tiltag  
8 Eleven kan anvende aktuelle værktøjer/metoder til 
effektivisering af produktionen (fx Lean, 
automatisering, Six Sigma, 0-fejlsproduktion, Kaizen og 
produktrationalisering) 
9 Eleven kan medvirke til udvikling af et godt 
arbejdsmiljø og en bæredygtig produktion  
10 Eleven kan tage initiativ til jobudvikling herunder 
jobrotation  
11 Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere med 
egen og andre faggrupper  
12 Eleven kan anvende IT i relation til eget job  
13 Eleven kan udføre sit arbejde i henhold til relevante 
procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet, miljø og 
hygiejne 

2) Eleven kan identificere, 
lokalisere og udbedre 
driftsfejl samt udføre 
mindre reparationsopgaver. 
3) Eleven kan anvende 
principperne for lager og 
logistik samt optimering af 
disse. 
4) Eleven kan anvende 
teknisk dokumentation og 
planlægningsværktøjer som 
grundlag for produktionen 
6) Eleven kan indgå i 
teamorganiseret 
produktion samt deltage i 
projekt- og 
udviklingsarbejde sammen 
med andre faggrupper. 
7) Eleven kan udvælge og 
anvende 
forbedringsværktøjer ved 
produktivitetsfremmende 
aktiviteter i 
produktionssammenhænge
. 
9) Eleven kan deltage ved 
planlægning og 
effektivisering af logistik 
flow ved interne transport- 
og lageropgaver. 
10) Eleven kan udvise 
økonomi- og 
forretningsforståelse med 
baggrund i viden om 
virksomhedens 
produktions- og 
markedsvilkår. 
13) Eleven kan koble 
teoretiske faglige begreber, 
metoder, værktøjer og 
beregninger med praktiske 
operatøropgaver i 
virksomheden. Lektioner: 20 

 

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

Sværhedsgrad: Rutineret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du arbejder både praktisk og 

teoretisk med kommunikation og 

samarbejde, SPC (Statistisk 

Proceskontrol), GMP i 

produktionen og andre relevante 

standarder, validering, 

kvalitetsstyring samt planlægning 

og forbedringsværktøjer (Kaizen). 

 

Du opnår diagram-  og 

tegningsforståelse, viden om 

teknisk informationssøgning samt 

lærer at udarbejde 

SOP/arbejdsinstruktioner. 

 

Desuden øver du dig i 

rapportskrivning (Excel og Word, 

samt diverse tegneprogrammer) 

og arbejder med 

virksomhedsøkonomi 

Undervisningen opdeles i ca. 60% 

teori og 40% praktik 

 

 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 

andre fremstille industrielle produkter og 

mellemvarer på produktionsanlæg og maskiner 

2 Eleven kan gennem anvendelse af Six Sigma 

fremgangsmåden deltage i samarbejde med 

projektledere og andre produktionsmedarbejdere 

og dermed bidrage til reduktion af variationerne i 

produktionsprocesserne 

3 Eleven kan på grundlag af rene fakta anvende 

metoder til at reducere spredningen i en proces, 

herunder foretage isolation af problemer samt 

gennemføre kortlægning af processer 

4 Eleven kan gennemføre validering af et 

målesystems anvendelighed samt anvende 

relevant statistisk analyse til bestemmelse af de 

vigtigste procesinput og deres sammenhænge 

5 Eleven kan selvstændigt foretage 

forsøgsplanlægning til optimering af procesinput 

samt anvende kontrolmetoder til 

langtidsovervågning af fejlkontrol ved processen 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere fordele og 

ulemper ved forskellige produktionsformer og 

vurdere kvaliteten heraf  

7 Eleven kan anvende IT på avanceret niveau i 

relation til eget og andres jobområder  

8 Eleven kan medvirke til effektiv udnyttelse af 

produktionsudstyret  

9 Eleven kan selvstændigt anvende maskin- og 

procesdata samt tekniske dokumenter i 

produktionen  

10 Eleven kan anvende relevante metoder og 

udstyr til at udføre forskellige beregninger og 

målinger i produktionen  

11 Eleven kan finde og arbejde i 

overensstemmelse med gældende regler samt 

procedurer og systemer for sikkerhed, miljø og 

hygiejne 

3) Eleven kan anvende principperne 

for lager og logistik samt optimering 

af disse. 

4) Eleven kan anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøjer som grundlag 

for produktionen. 

5) Eleven kan arbejde under 

iagttagelse af gældende miljø- og 

sikkerhedsbestemmelser samt 

forskrifter for hygiejne. 

6) Eleven kan indgå i teamorganiseret 

produktion samt deltage i projekt- og 

udviklingsarbejde sammen med andre 

faggrupper. 

7) Eleven kan udvælge og anvende 

forbedringsværktøjer ved 

produktivitetsfremmende aktiviteter i 

produktionssammenhænge. 

8) Eleven kan anvende 

kvalitetsstyringssystemer i forbindelse 

med den daglige produktion. 

9) Eleven kan deltage ved 

planlægning og effektivisering af 

logistik flow ved interne transport- og 

lageropgaver. 

10) Eleven kan udvise økonomi- og 

forretningsforståelse med baggrund i 

viden om virksomhedens produktions- 

og markedsvilkår. 

11) Eleven kan kommunikere og 

rapportere i anvendte it-systemer i 

tilknytning til industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan anvende dansk og 

fremmedsprogede manualer samt 

informationsteknologi til faglig 

vidensøgning. 

13) Eleven kan koble teoretiske 

faglige begreber, metoder, værktøjer 

og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: Avanceret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. 

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

målpinde. 

Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du skal arbejde med værkstedsteknik og 

vedligeholdelsesformer, 

tegningsforståelse, produkt- og 

produktionssikkerhed samt lager- og 

flaskehalsproblematik. 

 

Du anvender Lean-værktøjer som f.eks. 

PDCA i praksis, laver planlægning vha. 

f.eks. Gantt-kort og økonomiske 

kalkulationer bl.a. beregning af 

omkostninger. 

 

I forbindelse med det praktiske projekt 

arbejdes med afrapportering (Excel og 

Word, samt diverse tegneprogrammer) 

Arbejdet er primært gruppebaseret 

arbejde. 

 

Undervisningen opdeles i ca. 25% teori 

og 75% praktik 

 

 

1 Eleven kan redegøre for relevante faktorer, der påvirker 

virksomheders økonomi 

2 Eleven kan diskutere den industrielle teknologiske udviklings 

betydning for arbejdsopgaver i branchen  

3 Eleven kan analysere og vurdere relevante økonomiske og 

miljømæssige omkostninger, der er forbundet med fremstilling 

af et produkt (fra råvare til færdigvare) 

4 Eleven kan vurdere og forklare forskellige behov og faktorer, 

som nødvendiggør udvikling af produktion og produkter (fx      

teknologisk udvikling, konkurrence, bæredygtighed) 

5 Eleven kan selvstændigt anvende metoder og teknikker til 

systematisk arbejde med produkt- og produktionsudvikling  

6 Eleven kan kortlægge og vurdere faktorer, der giver 

arbejdsmiljøbelastninger i produktionsvirksomheder  

7 Eleven kan tage initiativ til reduktion af produktionens 

ressourceforbrug og miljøbelastning (fx materialer/råvarer, 

vand, energi)  

8 Eleven kan selvstændigt anvende relevante Lean værktøjer og 

teknisk dokumentation til optimering af flow og spild  

9 Eleven kan medvirke ved optimering af systemer til styring af 

fx kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøstyring samt logistik og 

vareflow 

10 Eleven kan medvirke ved effektivisering og optimering af 

produktion og processer med tilhørende beregninger/målinger  

11 Eleven kan redegøre for typiske indsatsområder, opsamle 

ideer til forbedringstiltag i produktionen samt beskrive og 

præsentere de forventede effekter (fx økonomi, effektivitet, 

sikkerhed, miljø) 

12 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug 

ved produkt- og produktionsudvikling  

13 Eleven kan udvikle, revidere og kvalitetssikre instruktioner, 

procedurebeskrivelser og tekniske dokumenter  

14 Eleven forklare planlægningsmæssige, økonomiske og 

miljømæssige fordele og ulemper med udgangspunkt i praktiske 

eksempler 

15 Eleven kan kommunikere og præsentere forslag til og 

resultater af produkt/produktionsudvikling 

2) Eleven kan 

identificere, lokalisere og 

udbedre driftsfejl samt 

udføre mindre 

reparationsopgaver. 

3) Eleven kan anvende 

principperne for lager og 

logistik samt optimering 

af disse. 

5) Eleven kan arbejde 

under iagttagelse af 

gældende miljø- og 

sikkerhedsbestemmelser 

samt forskrifter for 

hygiejne. 

7) Eleven kan udvælge 

og anvende 

forbedringsværktøjer ved 

produktivitetsfremmende 

aktiviteter i 

produktionssammenhæng

e 

9) Eleven kan deltage ved 

planlægning og 

effektivisering af logistik 

flow ved interne 

transport- og 

lageropgaver. 

10) Eleven kan udvise 

økonomi- og 

forretningsforståelse med 

baggrund i viden om 

virksomhedens 

produktions- og 

markedsvilkår. 

11) Eleven kan 

kommunikere og 

rapportere i anvendte it-

systemer i tilknytning til 

industrioperatørens 

jobfunktioner. 

13) Eleven kan koble 

teoretiske faglige 

begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger 

med praktiske 

operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

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

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

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

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

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

målpinde. 

Fag Læringselement 
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Du skal arbejde med love og regler omkring person,- produkt 

og processikkerhed vedrørende elektriske og maskintekniske 

anlæg samt EU og national lovgivning inden for en eller flere 

fareområder relevant for en industrioperatør, som f.eks. 

elektriske, kemiske eller mekaniske fareområder. 

 

I undervisning skal gennemgås sikkerhedsdatablade, CE- 

mærkning, bekendtgørelser og direktiver samt personlige 

værnemidler. 

 

Du kommer til at løse opgaver til gruppearbejde på baggrund 

af oplæg fra faglæreren. Gruppens løsningsforslag gennemgås 

typisk i plenum under supervision af faglærer. 

 

Undervisningen opdeles i ca. 75% teori og 25% praktik 

 

 

1 Eleven kan betjene maskiner og 

produktionsudstyr i procesindustrien 

sikkerhedsmæssigt korrekt.  

2 Herunder kan deltageren redegøre for, acceptere 

og efterleve anvisninger og beskrivelser for 

anvendelse og funktion af beskyttelses- og 

sikkerhedsudstyr såsom låger, skærme, 

arbejdsafbryder, sikkerhedsbetjening, lysgitter og 

nødstop. 

3 Endvidere kan deltageren i forbindelse med 

operatøropgaver såsom rengøring og omstilling 

foretage operatørafbrydelse/frakobling af 

energiforsyningen (el, luft og hydraulik) og sikre 

mod utilsigtet start/handling/aktivering. 

4 Eleven kan udføre arbejdet ud fra viden om 

maskin- og el-sikkerhed og i overensstemmelse 

med gældende instruktioner og procedurer. 

Lektioner: 16 

 

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

Sværhedsgrad: AMU 

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

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes på skoleperioden. Der afsluttes med karakteren besået eller ikke 

bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af de handlingsorienterede mål, der er beskrevet 

ovenfor samt din aktive deltagelse i undervisningen.  

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Du skal arbejde med pålidelighed, fejlfindingsprincipper, A3 

modellen og TPM i forbindelse med klargøring og omstillinger, samt 

sikkerhed i forbindelse med omstilling/vedligehold og reparation. Du 

skal desuden arbejde med korrekt valg og anvendelse af værktøj og 

måleudstyr. 

 

Undervisning foregår ved demonstration af systematisk tilgang til 

både reparation og vedligeholdelse. Den opdeles i ca. 50 % teori og 

50 % praktik 

 

 

 

1.Deltageren kan i samarbejde med andre 

faggrupper medvirke ved grundlæggende 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver på 

produktionsanlæg i procesindustrien. 

Deltageren kan anvende håndværktøj til 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver 

herunder håndværktøj til tilspænding med 

moment. Deltageren kan anvende måleudstyr 

til fejlfinding ved måling af spænding, strøm 

og modstand. Deltageren kan desuden 

udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl 

og mangler på produktionsanlæg ved at 

justere, udskifte eller reparere følere, 

aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller 

lignende komponenter under iagttagelse af 

lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. 

Endvidere kan deltageren foretage 

opstramning/-spænding og udskiftning af 

kileremme, kæder og koblingselementer 

samt udføre kontrol af faste og variable gear 

og kontrol af up-lining. 

 

 

Lektioner: 64 

 

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

Sværhedsgrad: AMU 

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

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes på skoleperioden. Der afsluttes med karakteren besået eller ikke 

bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af de handlingsorienterede mål, der er beskrevet 

ovenfor samt din aktive deltagelse i undervisningen.  

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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Skoleperiode 2 (H2) 
På denne skoleperiode arbejdes der hen imod svendeprøven. Du kommer til at anvende alle de kompetencer, 

du har tilegnet dig gennem din uddannelse til industrioperatør. Du kan arbejde med alle skolens anlæg og 

den dertil hørende dokumentation. Skoleperioden afsluttes med et produktionsprojekt, hvor du, i samarbejde 

med dine kolleger på holdet, planlægger og udføre en GMP produktion med der til hørende dokumentation 

samt daglig opfølgning i form af f.eks. tavlemøder.  
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Du skal arbejde med organisk kemi på grundlæggende niveau i form 

af teorioplæg og forsøg/opgaver og behandling af resultater. 

 

 

Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis fordelt på 

ca. 75% teori og 25% praksis 

 

 

 

På baggrund af viden om grundbegreber 

inden for organisk kemi, herunder 

stofgrupper, bindinger og 

reaktionsmønstre, kan deltageren, efter 

en virksomhedsrettet instruktion, arbejde 

med organiske stoffer i synteser og 

biotekniske processer herunder styre og 

regulere reaktionsbeholdere og 

renseprocesser på en sikkerhedsmæssig 

forsvarlig måde. 

 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: AMU 

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

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes på skoleperioden. Der afsluttes med karakteren besået eller ikke 

bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af de handlingsorienterede mål, der er beskrevet 

ovenfor samt din aktive deltagelse i undervisningen. 

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

E
n

g
el

sk
 

  

 
Du arbejder videre med både 

alment sprog og engelske 

fagudtryk og begreber med 

relation til dit fagområde. Målet er 

at styrke din evne til at 

kommunikere i såvel almene som 

faglige sammenhænge.  

Vi arbejder med alle elementer af 

faget: læse, lytte, tale og skrive, 

og vi anvender både trykt og 

digitalt materiale.  

 

Du vil både skulle arbejde 

individuelt og i samarbejde med 

andre. 

 

Undervisningen består af ca. 50% 

teori og 50% praktik 

1 Kommunikation 

2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt 

fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner.  

3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne 

fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 

4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende 

sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 

5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige 

informationer i udvalgte teksttyper.  

6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og 

afgrænsede emner. 

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og 

sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner.  

9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for 

udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer.  

10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og 

lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt.  

11 Kommunikationsstrategier: 

12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt 

i forhold til teksttype, situation og formål.  

13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder 

bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer.  

14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden 

om skriveprocessens faser.  

15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, 

kildesøgning, tekstproduktion. 

16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.  

17 Sprogbrug Sprogtilegnelse:  

18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner.  

19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et 

afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte 

situationer. 

20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med 

betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges. 

21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans 

for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, 

uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 

22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende 

viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, 

samfund og i personlige og almene sammenhænge. 

24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur.  

25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som 

internationalt kommunikationsmiddel. 

4) Eleven kan 
anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøje
r som grundlag for 

produktionen 

11) Eleven kan 

kommunikere og 

rapportere i anvendte 

it-systemer i 

tilknytning til 

industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan 

anvende dansk og 

fremmedsprogede 

manualer samt 

informationsteknologi 

til faglig 

vidensøgning. 

13) Eleven kan koble 

teoretiske faglige 

begreber, metoder, 

værktøjer og 

beregninger med 

praktiske 

operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: Niveau F 

Forudsætninger: Det anbefales, at du som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve i engelsk med 

karakteren 02. 

Evaluering/bedømmelse: Faget afsluttes med mundtlig eksamen bedømt efter 7-trins skalaen. Der gives 

desuden en standspunktskarakter efter 7-trins skalaen Bedømmelsen tager udgangspunkt i din opfyldelse af 

de handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor, din evne til at sproget i både almene og faglige 

sammenhænge samt din aktive deltagelse i undervisningen. 

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

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

målpinde. 
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Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du skal arbejde med elementer af Six 

Sigma, DMAIC (Define Measure Analyse 

Improve Control), og du præsenteres for 

SMED, OEE og TPM samt Poka yoke .  

 

De Lean-værktøjer, du arbejdede med på 

H1 repeteres, da de indgår i eksamen. 

 

Undervisningen opdeles i ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

1. Eleven kan indgå i gruppeorienteret produktion, 

herunder anvende viden om 

produktionsgrupper/teams, arbejdsroller, adfærd, 

feedback, konflikthåndtering og 

beslutningsprocesser ved udførsel af opgaver i 

produktionsvirksomheder 

2 Eleven kan tilrettelægge eget arbejde ud fra 

forståelse af egen placering, rolle og 

samarbejdsflader i et produktionsflow  

3 Eleven kan medvirke ved 

produktionsplanlægning ud fra viden om 

forskellige produktionsformer, vareflow, 

flaskehalse, nøgletal og jobrotation 

4 Eleven kan redegøre for planlægningsmæssige, 

økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper 

ved forskellige produktionsformer ud fra konkrete 

praktiske eksempler 

5 Eleven kan med viden om effektivitetskrav og 

økonomisk givtig produktion planlægge, 

gennemføre, overlevere og evaluere en 

produktionsopgave som del af et team 

6 Eleven er bevidst om betydningen af en fleksibel, 

innovativ og bæredygtig produktion samt et godt 

arbejdsmiljø  

7 Eleven kan bidrage med input til samt medvirke 

ved gennemførsel af produktivitetsfremmende 

tiltag  

8 Eleven kan anvende aktuelle værktøjer/metoder 

til effektivisering af produktionen (fx Lean, 

automatisering, Six Sigma, 0-fejlsproduktion, 

Kaizen og produktrationalisering) 

9 Eleven kan medvirke til udvikling af et godt 

arbejdsmiljø og en bæredygtig produktion  

10 Eleven kan tage initiativ til jobudvikling 

herunder jobrotation  

11 Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere 

med egen og andre faggrupper  

12 Eleven kan anvende IT i relation til eget job  

13 Eleven kan udføre sit arbejde i henhold til 

relevante procedurer og systemer for sikkerhed, 

kvalitet, miljø og hygiejne 

2) Eleven kan identificere, 

lokalisere og udbedre driftsfejl 

samt udføre mindre 

reparationsopgaver. 

3) Eleven kan anvende 

principperne for lager og logistik 

samt optimering af disse. 

4) Eleven kan anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøjer som 

grundlag for produktionen 

6) Eleven kan indgå i 

teamorganiseret produktion samt 

deltage i projekt- og 

udviklingsarbejde sammen med 

andre faggrupper. 

7) Eleven kan udvælge og 

anvende forbedringsværktøjer 

ved produktivitetsfremmende 

aktiviteter i 

produktionssammenhænge. 

9) Eleven kan deltage ved 

planlægning og effektivisering af 

logistik flow ved interne 

transport- og lageropgaver. 

10) Eleven kan udvise økonomi- 

og forretningsforståelse med 

baggrund i viden om 

virksomhedens produktions- og 

markedsvilkår. 

13) Eleven kan koble teoretiske 

faglige begreber, metoder, 

værktøjer og beregninger med 

praktiske operatøropgaver i 

virksomheden. 

 

Lektioner: 60 

 

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

Sværhedsgrad: Rutineret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du arbejder, både praktisk og teoretisk, 

videre med kommunikation og 

samarbejde, SPC (Statistisk 

Proceskontrol), GMP i produktionen og 

andre relevante standarder, validering, 

kvalitetsstyring samt planlægning og 

forbedringsværktøjer (Kaizen). 

 

Du opnår diagram-  og 

tegningsforståelse, viden om teknisk 

informationssøgning samt lærer at 

udarbejde SOP/arbejdsinstruktioner. 

 

Desuden øver du dig i rapportskrivning 

(Excel og Word, samt diverse 

tegneprogrammer) og arbejder med 

virksomhedsøkonomi 

Undervisningen opdeles i ca. 60% teori 

og 40% praktik 

 

 

1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde 

med andre fremstille industrielle produkter og 

mellemvarer på produktionsanlæg og 

maskiner 

2 Eleven kan gennem anvendelse af Six 

Sigma fremgangsmåden deltage i samarbejde 

med projektledere og andre 

produktionsmedarbejdere og dermed bidrage 

til reduktion af variationerne i 

produktionsprocesserne 

3 Eleven kan på grundlag af rene fakta 

anvende metoder til at reducere spredningen i 

en proces, herunder foretage isolation af 

problemer samt gennemføre kortlægning af 

processer 

4 Eleven kan gennemføre validering af et 

målesystems anvendelighed samt anvende 

relevant statistisk analyse til bestemmelse af 

de vigtigste procesinput og deres 

sammenhænge 

5 Eleven kan selvstændigt foretage 

forsøgsplanlægning til optimering af 

procesinput samt anvende kontrolmetoder til 

langtidsovervågning af fejlkontrol ved 

processen 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere fordele og 

ulemper ved forskellige produktionsformer og 

vurdere kvaliteten heraf  

7 Eleven kan anvende IT på avanceret niveau 

i relation til eget og andres jobområder  

8 Eleven kan medvirke til effektiv udnyttelse 

af produktionsudstyret  

9 Eleven kan selvstændigt anvende maskin- 

og procesdata samt tekniske dokumenter i 

produktionen  

10 Eleven kan anvende relevante metoder og 

udstyr til at udføre forskellige beregninger og 

målinger i produktionen  

11 Eleven kan finde og arbejde i 

overensstemmelse med gældende regler samt 

procedurer og systemer for sikkerhed, miljø 

og hygiejne 

3) Eleven kan anvende principperne for 

lager og logistik samt optimering af 

disse. 

4) Eleven kan anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøjer som grundlag for 

produktionen. 

5) Eleven kan arbejde under iagttagelse 

af gældende miljø- og 

sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter 

for hygiejne. 

6) Eleven kan indgå i teamorganiseret 

produktion samt deltage i projekt- og 

udviklingsarbejde sammen med andre 

faggrupper. 

7) Eleven kan udvælge og anvende 

forbedringsværktøjer ved 

produktivitetsfremmende aktiviteter i 

produktionssammenhænge. 

8) Eleven kan anvende 

kvalitetsstyringssystemer i forbindelse 

med den daglige produktion. 

9) Eleven kan deltage ved planlægning 

og effektivisering af logistik flow ved 

interne transport- og lageropgaver. 

10) Eleven kan udvise økonomi- og 

forretningsforståelse med baggrund i 

viden om virksomhedens produktions- 

og markedsvilkår. 

11) Eleven kan kommunikere og 

rapportere i anvendte it-systemer i 

tilknytning til industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan anvende dansk og 

fremmedsprogede manualer samt 

informationsteknologi til faglig 

vidensøgning. 

13) Eleven kan koble teoretiske faglige 

begreber, metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: Avanceret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. 

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

målpinde. 
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Du skal arbejde med forskellige 

vedligeholdelsesformer- og filosofier. 

F.eks. planlagt vedligehold, 

forebyggende vedligehold og fejlretning 
 

I forbindelse med det praktiske projekt, 

skal du bl.a. demonstrere viden om 

tavlemøder, produkt- og 

produktionssikkerhed og lave objektiv 

dokumentation (Excel og Word, samt 

diverse tegneprogrammer). 

Du arbejder videre med lager- og 

flaskehalsproblematik, anvendelse af 

PDCA og Gantt-kortlægning samt 

økonomiske beregninger og  

Lean-værktøjskassen generelt 

 

Undervisningen er hovedsageligt 

tilrettelagt som gruppearbejde og er 

fordelt med ca. 10% teori og 90% 

praktik 

 

 

1 Eleven kan redegøre for relevante faktorer, der påvirker 

virksomheders økonomi 

2 Eleven kan diskutere den industrielle teknologiske 

udviklings betydning for arbejdsopgaver i branchen  

3 Eleven kan analysere og vurdere relevante økonomiske og 

miljømæssige omkostninger, der er forbundet med 

fremstilling af et produkt (fra råvare til færdigvare) 

4 Eleven kan vurdere og forklare forskellige behov og 

faktorer, som nødvendiggør udvikling af produktion og 

produkter (fx teknologisk udvikling, konkurrence, 

bæredygtighed) 

5 Eleven kan selvstændigt anvende metoder og teknikker til 

systematisk arbejde med produkt- og produktionsudvikling  

6 Eleven kan kortlægge og vurdere faktorer, der giver 

arbejdsmiljøbelastninger i produktionsvirksomheder  

7 Eleven kan tage initiativ til reduktion af produktionens 

ressourceforbrug og miljøbelastning (fx materialer/råvarer, 

vand, energi)  

8 Eleven kan selvstændigt anvende relevante Lean værktøjer 

og teknisk dokumentation til optimering af flow og spild  

9 Eleven kan medvirke ved optimering af systemer til styring 

af fx kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøstyring samt logistik 

og vareflow 

10 Eleven kan medvirke ved effektivisering og optimering af 

produktion og processer med tilhørende 

beregninger/målinger  

11 Eleven kan redegøre for typiske indsatsområder, opsamle 

ideer til forbedringstiltag i produktionen samt beskrive og 

præsentere de forventede effekter (fx økonomi, effektivitet, 

sikkerhed, miljø) 

12 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug 

ved produkt- og produktionsudvikling  

13 Eleven kan udvikle, revidere og kvalitetssikre 

instruktioner, procedurebeskrivelser og tekniske dokumenter  

14 Eleven forklare planlægningsmæssige, økonomiske og 

miljømæssige fordele og ulemper med udgangspunkt i 

praktiske eksempler 

15 Eleven kan kommunikere og præsentere forslag til og 

resultater af produkt/produktionsudvikling 

2) Eleven kan identificere, 

lokalisere og udbedre driftsfejl 

samt udføre mindre 

reparationsopgaver. 

3) Eleven kan anvende 

principperne for lager og 

logistik samt optimering af 

disse. 

5) Eleven kan arbejde under 

iagttagelse af gældende miljø- 

og sikkerhedsbestemmelser 

samt forskrifter for hygiejne. 

7) Eleven kan udvælge og 

anvende forbedringsværktøjer 

ved produktivitetsfremmende 

aktiviteter i 

produktionssammenhænge 

9) Eleven kan deltage ved 

planlægning og effektivisering 

af logistik flow ved interne 

transport- og lageropgaver. 

10) Eleven kan udvise 

økonomi- og 

forretningsforståelse med 

baggrund i viden om 

virksomhedens produktions- 

og markedsvilkår. 

11) Eleven kan kommunikere 

og rapportere i anvendte it-

systemer i tilknytning til 

industrioperatørens 

jobfunktioner. 

13) Eleven kan koble 

teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 32 

 

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

Sværhedsgrad: Avanceret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. 

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

målpinde. 

Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du skal arbejde med standarder for 

kvalitetsstyring f.eks. ISO, DS, EMAS, DIN, 

osv., GMP, kontrol i forbindelse med 

kvalitetsstyring og IT i forbindelse med 

kvalitetsstyring og miljø-  og 

sikkerhedsbestemmelser samt fremstilling af 

URS (User Requirement Specification) 

 

Du skal lave økonomiberegninger, validering 

skrive SOP’er og udføre sidemandsoplæring 

 

Undervisningen veksler mellem teori og 

praksis med opgaver/øvelser i grupper. 

Fordelingen vil være ca. 50% teori og 50% 

praktik 

 

 

1 Eleven kan planlægge og 

gennemføre kvalitetskontrol  

2 Eleven kan vurdere kvalitet af 

råvarer og færdigvarer med 

tilhørende tests og analyser  

3 Eleven kan anvende og rapportere 

i forskellige systemer til 

kvalitetskontrol og dokumentation 

af produktion/produkt  

4 Eleven kan udføre relevante 

kvalitetsopgaver i 

overensstemmelse med gældende 

krav, procedurer og systemer for 

kvalitet og hygiejne 

5 Eleven kan udføre forskellige 

målinger og beregninger i 

forbindelse med løsning af 

kvalitetsopgaver  

6 Eleven kan anvende IT til 

planlægning, udførsel og 

dokumentation af kvalitetsopgaver  

7 Eleven kan søge, finde og 

bearbejde informationer til brug ved 

kvalitetskontrol af produktion og 

produkter  

8 Eleven kan mundtligt og skriftligt 

redegøre for relevante 

kvalitetsforhold i produktionen samt 

udføre kvalitetsarbejde i samspil 

med virksomhedens organisation 

9 Eleven kan tage initiativ til og 

formulere behov for optimering af 

kvalitetsarbejde (fx revision af 

procedurer for kvalitetsstyring samt 

tilhørende arbejdsinstruktioner) 

3) Eleven kan anvende principperne 

for lager og logistik samt optimering 

af disse. 

4) Eleven kan anvende teknisk 

dokumentation og 

planlægningsværktøjer som grundlag 

for produktionen. 

5) Eleven kan arbejde under 

iagttagelse af gældende miljø- og 

sikkerhedsbestemmelser samt 

forskrifter for hygiejne. 

8) Eleven kan anvende 

kvalitetsstyringssystemer i forbindelse 

med den daglige produktion. 

10) Eleven kan udvise økonomi- og 

forretningsforståelse med baggrund i 

viden om virksomhedens produktions- 

og markedsvilkår. 

11) Eleven kan kommunikere og 

rapportere i anvendte it-systemer i 

tilknytning til industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan anvende dansk og 

fremmedsprogede manualer samt 

informationsteknologi til faglig 

vidensøgning. 

13) Eleven kan koble teoretiske 

faglige begreber, metoder, værktøjer 

og beregninger med praktiske 

operatøropgaver i virksomheden. 

 

 

Lektioner: 16 

 

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

Sværhedsgrad: Avanceret 

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

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

opfyldelsen af de handlings-orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema. 

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

målpinde. 

 

Fag Læringselement UVM mål Kompetencemål 
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Du skal arbejde med forskellige styringer og 

fejlfindingsprincipper, værkstedsteknik, 

tegningsforståelse og 

vedligeholdelsesformer samt arbejdsmiljø  

 

I forbindelse med projektet skal du 

desuden arbejde med produkt- og 

produktionssikkerhed, dokumentation og 

afrapportering (Excel og Word, samt diverse 

tegneprogrammer) samt kommunikation og 

samarbejde samt  

 

Undervisningen er opdelt i ca. 40% teori og 

60% praktik 

 

 

1 Eleven kan identificere, lokalisere og vurdere 

fejl og mangler på anlæg og maskiner  

2 Eleven kan selvstændigt justere, fejlfinde på og 

skifte almindelige komponenter inden for 

automation og styringsteknik  

3 Eleven kan selvstændigt foretage montage og 

demontage samt kontrollere og justere enkle 

funktioner  

4 Eleven kan fejlmelde og overlevere 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver til rette 

reparatør/tekniker  

5 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper 

medvirke ved planlægning og udførsel af 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver på 

forskellige anlæg og maskiner, herunder 

udfærdige vedligeholdsplaner 

6 Eleven kan selvstændigt udføre løbende 

operatør vedligehold til forebyggelse af 

produktionsforstyrrende fejl på anlæg og 

maskiner 

7 Eleven kan selvstændigt anvende teknisk 

dokumentation ved fejlfindings-, reparations- og 

vedligeholdelsesopgaver samt udføre relevante 

beregninger og målinger 

8 Eleven kan selvstændigt udføre gængse 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver  

9 Eleven kan i samarbejde med 

reparatører/teknikere udfærdige 

vedligeholdsplan for produktionsanlæg og 

maskiner  

10 Eleven kan tage initiativ til og i samarbejde 

med reparatører/teknikere formulere behov for 

samt medvirke ved optimering af 

vedligeholdelsesarbejdet 

11 Eleven kan udføre arbejdet i 

overensstemmelse med instruktioner og 

procedurer samt gældende krav og regler for 

sikkerhed og arbejdsmiljø (herunder maskin- og 

el-sikkerhed) 

1) Eleven kan overvåge og 

betjene industrielle anlæg og 

maskiner samt udføre 

forebyggende vedligehold. 

2) Eleven kan identificere, 

lokalisere og udbedre 

driftsfejl samt udføre mindre 

reparationsopgaver. 

4) Eleven kan anvende 

teknisk dokumentation og 

planlægningsværktøjer som 

grundlag for produktionen. 

5) Eleven kan arbejde under 

iagttagelse af gældende 

miljø- og 

sikkerhedsbestemmelser 

samt forskrifter for hygiejne. 

6) Eleven kan indgå i 

teamorganiseret produktion 

samt deltage i projekt- og 

udviklingsarbejde sammen 

med andre faggrupper. 

10) Eleven kan udvise 

økonomi- og 

forretningsforståelse med 

baggrund i viden om 

virksomhedens produktions- 

og markedsvilkår. 

11) Eleven kan 

kommunikere og rapportere 

i anvendte it-systemer i 

tilknytning til 

industrioperatørens 

jobfunktioner. 

12) Eleven kan anvende 

dansk og fremmedsprogede 

manualer samt 

informationsteknologi til 

faglig vidensøgning. 

13) Eleven kan koble 

teoretiske faglige begreber, 

metoder, værktøjer og 

beregninger med praktiske 

operatøropgaver i 

virksomheden. 

Lektioner: 64 

 

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

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

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

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

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

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

målpinde. 

Fag Læringselement Kompetencemål 

V
al

id
er

in
g

 (
4
3
9
8
3
) 

  

 

 
Du skal arbejde med validering af proces ved procesudstyr, der anvendes i 

forbindelse med svendeprøven, under iagttagelse af GMP 

valideringsprincipper (Kvalificeringsprincipper). Eksempler kan være 

validering af tabletpresning, validering af proces ved pakning 

(Blisterpakker), validering af proces ved pakkeanlæg  

Gennem: 

 

Du vil få en teoretisk gennemgang af validering ved udstyrskvalificering 

som DQ og IQ med fokus på OQ, PQ, PV og integrering i 

udstyrsdokumentation.  Samtidig vil læringselementer fra H1 blive 

repeteret. Disse indgår i gruppearbejdet omkring udarbejdelse af bilag til 

SOP for ovennævnte procesudstyr.  

 

Undervisningen er opdelt i ca. 25% teori og 75% praktik 

 

 

 

1.På baggrund af viden om principper 

for validering kan deltageren 

medvirke ved kvalificerings- og 

valideringsopgaver inden for 

produktion. Deltageren kan medvirke 

ved udarbejdelse og anvendelse af 

valideringsprotokol, testplan og 

valideringsrapport ud fra en 

grundlæggende valideringsstruktur og 

elementerne heri. Deltageren kan 

dokumentere at arbejdet er udført efter 

gældende regler og vurdere om 

ændringer på udstyr og processer har 

indflydelse på udstyrets og processens 

kvalificerings- og valideringsstatus. 

 

Lektioner: 24 

 

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

Sværhedsgrad: AMU 

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

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

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

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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3.1 Bedømmelse 
Gennem din uddannelse til industrioperatør vil du både opleve løbende evaluering og feedback samt at skulle 

til eksamen/prøver i nogle fag.  

3.1.1 Engelsk F 

I forbindelse med undervisningen skal du arbejde med at selvvalgt emne. Den opgave, du udarbejder i 

forbindelse med arbejdet med det selvvalgte emne, skal afleveres til læreren før eksamen og ligger, sammen 

med en vilkårlig opgave udarbejdet af læreren, til grund for din eksamen. På eksamensdagen har du 30 

minutters forberedelse efterfulgt af en todelt eksamination, hvor du præsenterer dit selvvalgte emne og 

derefter taler I om den ukendte opgave, du trækker på dagen. Eksaminationen varer samlet 30 min. inkl. 

votering. Du bedømmes af underviser samt en ekstern censor, For yderlig information se bilag 8 på 

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

3.1.2 Matematik F  

Inden eksamen skal du lave tre opgaver, der dokumenterer, hvad du har lært i undervisningen. Opgaverne 

laves i forbindelse med undervisningen og skal godkende af læreren før du kan gå til den afsluttende prøve. 

Den afsluttende prøve varer to timer, hvor du arbejder med opgaver, læreren har lavet. Lærer og censor vil 

løbende tale med dig om dit arbejde. Denne del af eksamen varer ca. 30 min. inkl. votering. Der er op til fire 

elever til stede i lokalet samtidig. For yderlig information se bilag 13 på 

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

 

3.1.3 Svendeprøve 

Nedenstående figur viser det typiske svendeprøveforløb 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

  Skriftlig prøve 

(2 timer) 

Produktions-

prøve (6 timer) 

 

 

3.1.4 Løbende evaluering og feedback: 

Midt i forløbet laver du i fællesskab med dine klassekammerater og dine lærere en evaluering af 

skoleforløbet, hvor uddannelseslederen for området også deltager. Ved afslutningen af skoleperioden laves 

afsluttende evaluering, hvor din mester/leder også er til stede. I forbindelse med den afsluttende evaluering 

vil der blive samlet op på eventuelle punkter fra midtvejsevalueringen samt nye punkter.  

Dit praktiske arbejde og dine faglige kompetencer bliver løbende evalueret som feedback på både skriftlige 

og praktiske opgaver og projektarbejde  

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

blive vurderet i forbindelse med karaktergivningen ved skoleperiodens afslutning.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
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3.1.5 Ressourcer og rammer: 

Skolen sigter hele tiden mod at give dig den bedst mulige undervisning, det sker bl.a. gennem løbende 

udvikling af din uddannelse i dialog med dig og dine klassekammerater. Dine lærere arbejder teambaseret 

for, i fællesskab og på bedst mulige måde, at løse de faglige og pædagogiske problemstillinger i hverdagen 

og sikre det bedste individuelle læringstilbud til dig. Vi prioriterer at skabe et godt studiemiljø både mht. 

fysiske rammer, indretning og læringsfaciliteter, så din uddannelse bliver en god oplevelse både socialt og i 

forhold til dine muligheder for at udvikle dine kompetencer så meget som muligt.  

Alle undervisere skal have en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant 

professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder, mindst 5 års erhvervserfaring 

samt kompetencer fra en pædagogisk uddannelse, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

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

 

 

 

 

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

