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Detaljeret lektionsfordeling jf. bilag 3 og , målpinde & taksonomier jf. bilag 2.
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De faglige mål og sammenhængende til de enkelte moduler fremgår af bilag 1.
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3

https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/toemrer/grundforloebsproeve/

4

Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

5

Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september
2014.
6
Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.
7

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, bilag 13.
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Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, bilag 18.
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Jf. BK om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne – bilag 21.
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Jf. bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse §3.
Jf. Bilag 4 - LUP - GF2 - Træfagenes Byggeuddannelse - NOV 17
Version 2. Rev. 08.12.2016

•
•
•

•
•
•
•
•
•

-

Version 2. Rev. 08.12.2016














Version 2. Rev. 08.12.2016











Version 2. Rev. 08.12.2016

Version 2. Rev. 08.12.2016

Version 2. Rev. 08.12.2016

Version 2. Rev. 08.12.2016

Lektionsfordeling (tentativ).
Version 2. Rev. 08.12.2016

For hvert undervisningsmodul omformes fagmålene til lokale fag (se nedenstående tabeller).

Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmoduler.
Intromodul:
Varighed 2 uger – 70 lektioner.
Målpinde & taksonomi:
1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for tømrerfaget:
2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
Markeret med gult, evt./også et andet fag.
Fag

Eleven skal opnå følgende
kompetencer:

Lektion
er

Indhold og
undervisningsmaterialer.

Intro

Lære øvrige
klassekammerater og
undervisere at kende
Kende skolens funktioner
og indretning, herunder
kontor, vejledning,
lærerværelse.
Kende til ordensreglement
mm
Informeres om
fraværsprocedurer
Informeres om RKV
Informeres om
uddannelsens struktur mm
Have udleveret diverse
passwords og logge på
skolens netværk
Udarbejde personlig
uddannelsesplan i
Elevplan
Oprette profil på
Praktikpladsen.dk
Vælge valgfag
Introduceres til skolens
portfolie

16

NOTE: Undervisningen
gennemføres i både teori
og praktiklokaler
afhængig af emne
Kopier af
ordensreglement
gennemgås og udleveres
til alle
Der arrangeres ”ryste
sammen” arrangement.

Tegning

Projekt

Eleven skal have udleveret
håndværktøj og informeres
om ansvar og forpligtelser
Eleven informeres om
gældende
sikkerhedsregler på
værkstedet
Eleven lærer om
skitsetegning

Eleverne skal lære at
samarbejde omkring
løsning af en praktisk
opgave
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Målpinde

2.1.4. Håndværktøj
og transportabelt elhåndværktøj og
vedligeholde dette
2.1.13. Fejlmelding af
el-værktøj i forhold til
sikkerhedskrav

23

19

Eleven for udleveret
håndværktøj og
underskriver liste for
modtagelse.
Eleverne laver
håndtegnede skitser af
de opgaver de skal
bygge.
Eleverne bygger mini
model af bro eller
lignende som de tegner
og bygger.

1.5. Geometriske
betegnelser for
bestanddelene i trekant,
firkant, kvadrat, prisme,

Realkompete
ncevurdering
(RKV).

Matematik

Evaluering

Eleverne skal anvende
skitsetegning og omsætte
tegningen til et produkt
Eleverne skal introduceres
til portfolie og arbejdet
med denne
Eleverne introduceres til
geometriske betegnelser
og hvordan disse
anvendes i byggeriet
Der gennemføres samtaler
med eleverne med henblik
på at afklare hvorvidt
eleven har særlige behov
som lærergruppen skal
have kendskab til.
Eleverne introduceres til
faget matematik på
uddannelsen.
Elever som ønsker merit
for eksamen afklares.

Endelig valg af valgfag for
GF
Eleverne skal opnå
forståelse for egne
kompetencer
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Eleverne bygger
skammel eller lignende
NOTE: Dele af
undervisningen
gennemføres i teorilokale
hvor eleverne
tegner/skitserer deres
produkt

8

kegle og cirkel samt
deres anvendelse

NOTE: Undervisningen
gennemføres når klassen
er skemalagt i værkstedet
således at de øvrige
elever kan arbejde med
øvrige opgaver den dag.

4

1.5. Geometriske
betegnelser for
bestanddelene i trekant,
firkant, kvadrat, prisme,
kegle og cirkel samt
deres anvendelse
Elevernes valg af valgfag
registreres.

Modul 1 - Sikkerhed, Samarbejde og Stolt håndværk
Varighed 4 uger – 140 lektioner.
På det første modul er det sikkerhed og arbejdsmiljø, der er i fokus. Eleven lærer at arbejde med de forskellige
værktøjer, maskiner og materialer, som kendetegner uddannelsen således, at han/hun efterfølgende på egen
hånd kan håndtere disse. Det er også på første modul at eleven bliver undervist i førstehjælp, brandslukning,
og opstilling af stillads. På første modul gøres der fortsat meget for at lære eleven at arbejde i grupper og der
er opmærksomhed på elevens samarbejdsevner.
Formål med modul 1
Af store praktiske opgaver, der arbejdes med er et bord/bænkesæt samt evt udarbejdelsen af øvrige opgaver.
Opgaverne er valgt netop for at få fokus på arbejdsmiljø – men sikkerhed specifikt. Eleven skal lære at
anvende APV, og finde hensigtsmæssige løsninger på akutte arbejdsmiljøudfordringer men også blive bevidst
om sit ansvar i bestræbelserne på at opnå et unikt arbejdsklima og miljø.
Der er fortsat fokus på Port-folie som redskab for dokumentation og støtte til udvikling af elevens produkter.
Eleven bliver nøje forklaret om hensigten med indføringen og der gives eksempler på tidligere udarbejdelser.
Modullet skal skabe en åben evalueringskultur med port-folie som arbejdsredskab.
Målpinde taksonomi:
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden
for tømrerfaget:
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
Markeret med gult, evt./også et andet fag.
Fag

Eleven skal opnå følgende
kompetencer:

Lektioner

Indhold, og
undervisningsmaterialer

Målpinde

Stillads

Lære at opsætte rulle og
bukkestillads

8

Kompendium og
praktisk opstilling af
stillads

6.1. Dokumentation for
at opfylde
Arbejdstilsynets
uddannelsesmæssige
krav til opstilling af
rulle- og bukkestillads

Førstehjælp og
brand

FØHJ:
At give eleven viden,
færdigheder og holdninger
der sætter dem i stand til at
kunne yde genoplivning og
førstehjælp:
Livreddende
førstehjælp, LRFHjerte-lungeredning,
HLR
Førstehjælp ved
tilskadekomst, TSK
Førstehjælp ved
sygdom, SGD

16 teori
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6.2. Kompetencer
svarende til
førstehjælp, mellem
niveau, efter Dansk
Førstehjælpsråds
uddannelsesplaner pr.
1. september 2014
6.3. Kompetencer
svarende til elementær
brandbekæmpelse
efter Dansk Brand- og
Sikringsteknisk
Instituts retningslinjer
pr. 1. september 2014

Elementær
brandbekæmpelse:
At give eleven viden,
færdigheder og holdninger,
der gør eleven i stand til at
brandforebygge og yde
trinvis brandbekæmpelse
ved:

4 praktik

Yde trinvis
brandbekæmpelse.
Anvende håndslukkere.
Redning og alarmering.

Sikkerhed
og arbejdsmiljø

Have kendskab til
arbejdsmiljø-lovgivningen og
generelt intro til
arbejdsmiljøundervisningen
?
Kunne udarbejde en APV
mm
Kende til BAR og diverse
arbejdsmiljø hjemmesider

Lære om korrekt brug af el
og håndværktøj
Lære at kunne sortere
byggeaffald.
Lære om løfteteknik og
ergonomi.
Lære konstruktiv vs. Kemisk
træbeskyttelse
Lære at opføre sig
sikkerhedsmæssigt
forsvarligt på værkstedet og
på skolens øvrige områder

8 Teori
4 Praktik

Sikkerhedshåndboge
n
-APV skemaer
-Der henvises til
lærerbogudvalgets
opgavesæt omkring el
værktøj. Findes på
undervisningsbanken
s hjemmeside.

1.8. Regler for
sortering og
bortskaffelse af
byggeaffald
1.9. Gældende
sikkerhedsregler i
forbindelse med
udførelse af
arbejdsopgaver
1.10. Forebyggelse af
arbejdsbetingede
belastningslidelser
samt fysisk, kemiskbiologisk og
psykosocialt
arbejdsmiljø
1.11. Håndtering af
farlige stoffer
1.12. Indholdet i en
APV
2.1.4. Håndværktøj
og transportabelt elhåndværktøj og
vedligeholde dette
2.1.6. Identifikation af
farer og ulykker før
løsning af opgaver
2.1.7.
Arbejdsstillinger,
bevægelser og
arbejdsgange og
vælge med henblik
på at forebygge
belastninger
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2.1.8. Sortering og
bortskaffelse af
byggeaffald

Tegningslære

Eleverne introduceres til
tegningsprogrammet Sketch
up og lærer omkring 3D
tegninger og rummelig
forståelse.

18

Sketch up
kompendium

1.3 Symboler og
tegningsstandarder
der anvendes i
byggeriets tegninger.
2.1.3. Håndtegnede
skitser
2.1.10. Udførelse af
målfaste
arbejdstegninger og
projektionstegninger
i et digitalt tegneprogram, herunder
drejning, omkantning
og udfoldning af
enkle figurer i plan
og lodret billede

Måleteknik

Geometri i praksis 3,4,5
Oprette vinkelret.

4 praktik

Praktisk opgave
tegnes på
opsnøringsplade

1.5. Geometriske
betegnelser for
bestanddelene i
trekant, firkant,
kvadrat, prisme,
kegle og cirkel samt
deres anvendelse.
1.4 Måletekniske
standarder, værdier
og tolerancer
2.1.1. Geometriske
metoder til at
konstruere og
kontrollere de
almindeligste vinkler,
tre- kanter, cirkler og
firkanter i forbindelse
med praktisk arbejde

Materialel
ære

Eleven skal kende de mest
almindelige tømmer og
pladematerialer samt
befæstigelser.
Eleven skal vide træet
opfører sig/ vrider sig ved
opskæring og bearbejdning.

5 praktik

1.1. Anvendelse af de
almindeligste
materialer og
konstruktioner i
bygge- og
anlægsbranchen

Teknologi

Eleven udarbejder portfolie
Eleven dokumenterer og
formidle overvejelser og
dokumentation omkring
byggeprocessen.

Teori 12

4.7. dokumentere,
formidle og evaluere
egne
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arbejdsprocesser,
metoder og resultater
4.10. vælge
kommunikationsform
er og - metoder, der
er afpasset
modtageren
Værksted

Eleven skal kunne udføre en
praktisk opgave i fællesskab
med andre, hvor de
anvender følgende:
- udlægge og tegne et
opsnørringsplan.
-Opsnørring og tilridsning af
tømmer
-Anvendelse af hånd- og
elværktøj på
sikkerhedsmæssig forsvarlig
vis.

Praktik 34

Siddemøbel
Tårn
Spir
Blomsterkasse

1.4. Måletekniske
standarder, værdier
og tolerancer
2.1.11. Opsnøring af
profil og tilridsning af
emner til
konstruktioner
4.3. samarbejde med
andre om løsning af
opgaver, herunder
samarbejde med de
forskellige
faggrupper i byggeog anlægsbranchen
4.5. varetage egen og
andres sikkerhed i
kendte
arbejdssituationer
4.8. anvende faglige
udtryk og begreber

Mate-matik

Matematik emner:
Intro til matematik
(talbehandling, omregning,
m.m. evt. kompetence-afklaring
i form af en lille prøve)
Geometrisk konstruktion (for
eks. vinkelberegninger,
vinkelhalvering, flytning af
vinkler, sammensætning af
vinkler, vinkler og parallelle
linjer, konstruktion af
midtnormalen, konstruktion af
en vinkelret linje fra et punkt

ned på en linje, deling af et
liniestykke i et bestemt antal
stykker, konstruktion af en
højde i en trekant,
konstruktion af
regelmæssige mangekanter
evt. den indskrevne og
omskrevne cirkel??)
Opsnøring mangler sparring
med tømrerlærer
Omregning samt rumfang
Areal: arealberegninger af
firkanter, trekanter, cirkler.
Desuden
Version 2. Rev. 08.12.2016

20 teori

1.5. Geometriske
betegnelser for
bestanddelene i
trekant, firkant,
kvadrat, prisme,
kegle og cirkel samt
deres anvendels

ligninger/omskrivning af
formler = at regne baglæns.
Pythagoras samt
Trigonometri
(gennemgående i alle 3
moduler – )
Evaluering

Elevens projekt evalueres
med udgangspunkt i det
praktiske projekt og elevens
port folie.
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8 praktik

Modul 2:

Træhusets bærende elementer

Formål
Modul 2 skal give eleven en teknisk viden inden for tømrerfaget, således at han får indblik i gældende
byggelovgivning, tekniske beskrivelser og vejledninger og udføre arbejde derefter.
Modulet er opdelt i 4 afsnit: Bjælkelag, lette trævægges konstruktion, hanebåndsspær og gitterspær.

Målpinde taksonomi:
1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for tømrerfaget:
2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

Fag

Eleven skal opnå
følgende:

Lektioner

Indhold og
undervisningsmaterialer

Målpinde

Tegningslære

Eleven lærer at arbejde
med tegneprogrammet
Auto-Cad. Eleven skal
kunne anvende de
mest almindelige
tegnefunktioner og
kunne opsætte og
udskrive målfaste
arbejdstegninger i 2d.
Eleverne tegner de
praktiske opgaver fra
faget konstruktion.
Tegningsøvelser og
konstruktiv tegning
med målsætning.
Der tegnes bjælkelag
med udveksling.
Der tegnes lette
trævægges
konstruktioner .
Der tegnes gitterspær
ifølge træ 59
Der tegnes
hanebåndsspær ifølge
træ 59

Teori 12

Kompendium og
tegneøvelser i Auto CAD

2.1.10. Udførelse af
målfaste
arbejdstegninger og
projektionstegninger i
et digitalt tegneprogram, herunder
drejning, omkantning
og udfoldning af enkle
figurer i plan og lodret
billede

Nivellering

Grundlæggende
nivellering
Flade nivellement
Nivellering af bjælkelag

Praktik 8

Kompendium for
nivellering

1.4. Måletekniske
standarder, værdier og
tolerancer

Teori 4

2.1.2. Betjening og
afsætning højder ved
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hjælp af nivelleringsinstrument
Konstruktion

Bjælkelag i småhuse
Traditionel bjælkelag i
halvtømmer
Spændvidde og
dimensioner i tømmer
Bjælkeplacering c/c
afstande
Udvekslinger
Alternative bjælker
f.eks. certobjælker eller
let stål.
Gulvbrædder eller
krydsfiner
Materiale og
prisberegning
Lette trævægges
konstruktioner
Vindbelastning.
Styrke af stolper.
Dimensionering og c/c
afstand.
Afstivning f,eks
skråbånd, båndstål,
pladematerialer.
Materiale og
prisberegning
Tagformer
Tagmaterialer:
Teglsten, eternitplader,
betontagsten,
skiferplader, stålplader,
pap på krydsfiner,
træspåner, mm
Fladt tag
Build Up tag
Spændvidde og
dimensioner i tømmer,
Bjælkeplacering c/c
afstand
Udveksling for skorsten
Hanebåndsspær,
ifølge træ 59
Statisk konstruktion,
knudepunkter, tryk- og
trækstænger.
Spændvidde og
styrkeundersøgelse
Traditionelle samlinger
eller sømplader eller
krydsfiner.
Opsnøring og
geometri.
Vindafstivning
Materiale og
prisberegning
Gitterspær lav
taghælding
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Praktik 32
Teori 20

I praktik udføres en del af
et hus med bjælkelag
ydervægskonstruktion og
relevante spær.
Teoriundervisningen
følger undervisningen i
værkstedet således at
eleverne for en teoretisk
gennemgang af de emner
som der arbejdes emed i
værkstedet.
Træsamlinger og lette
konstruktioner.
Træ 32 Krydsfiner
Træ 41 Lægning af
trægulve
Træ 59 Træspærfag
Knauf/Danogips system
manual
Træsamlinger og lette
konstruktioner.
Træ XX Lette trævægges
konstruktioner.
Træsamlinger og lette
konstruktioner.
Træ 59 Træspærfag

1.2. Sammenhængen i
den samlede
byggeproces og
samarbejde mellem
involverede faggrupper.
1.13. Forankring og
afstivning af enkle
konstruktioner
1.14. Bygningsfysiske
begreber og
problemstillinger i
forhold til energi,
energioptimering,
brand, lyd, lys og fugt
2.1.9.
Arbejdsbeskrivelser og
producenters produktog arbejdsanvisninger
på dansk
2.1.12. Udførsel og
beklædning af gulvvæg- eller
tagkonstruktioner
2.1.9.
Arbejdsbeskrivelser og
producenters produktog arbejdsanvisninger
på dansk

Statisk konstruktion,
knudepunkter, tryk- og
trækstænger.
Spændvidde og
styrkeundersøgelse
Traditionelle samlinger
eller sømplader eller
krydsfiner.
Opsnøring og
geometri.
Vindafstivning
Materiale og
prisberegning
Gulvbanev
arer

Præsenteres for
gulvlægger
uddannelsen
Lære at arbejde med
banevarer og gulve

16 praktik

Teknologi

Eleven udarbejder
portfolie
Eleven dokumenterer
og formidle
overvejelser og
dokumentation omkring
byggeprocessen.

8 teori

Kompendium om vinyl og
linoleum
Praktisk opgave med
gulvbanevarer

1.15. Egenskaber,
begreber og fagudtryk
om træ, befæstigelser
og pladematerialer
4.7. dokumentere,
formidle og evaluere
egne arbejdsprocesser,
metoder og resultater
4.9. søge og anvende
relevante informationer
og
procedurebeskrivelser
4.10. vælge
kommunikationsformer
og - metoder, der er
afpasset modtageren

Mate-matik

Eleverne viderefører
faget matematik på
uddannelsen.

16 teori

Målestoksforhold
Materialebergninger her
under brøker og
procentregning
Pythagoras samt
Trigonometri

Evaluering

Elevens projekt
evalueres med
udgangspunkt i det
praktiske projekt og
elevens port folie.
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8 praktik

1.5. Geometriske
betegnelser for
bestanddelene i
trekant, firkant, kvadrat,
prisme, kegle og cirkel
samt deres anvendelse

Modul 3:

HUSETS TEKNISKE OPBYGNING

Formål: Eleven skal have kenskab til den byggetekniske del af byggeriet. Her lærer eleverne om opbygning af
konstruktioner og korrekt anvendelser af materialer. Der vil også blive lagt vægt på at eleverne kan evaluere
eget arbejde og at de har en forståelse for korrekt håndværk. Derudover vil der blive undervist i opmåling og
beregningsmetoder. På det tredje modul er undervisningen tilrettelagt således at elevens evner til at arbejde
selvstændig kommer i fokus.
Målpinde taksonomi:
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for
tømrerfaget:
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

Fag

Materia-ler

Teknologi

Eleven skal opnå
følgende:

Lektioner

En praktisk og teoretisk
introduktion til de
materialer og
byggetekniske
begreber som skal
anvendes til mock up
konstruktionen.
Særligt fokus på de
bygningstekniske
forhold vedrørende lyd,
brand, fugt og varme.

12 teori

Eleven udarbejder
portfolie
Eleven dokumenterer
og formidle
overvejelser og
dokumentation omkring
byggeprocessen.

10 teori

Lærer om
tidsplanlægning og
processer.
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Indhold og
undervisningsmaterialer

Målpinde

Spøgeskemaer og
cases

1.14. Bygningsfysiske
begreber og
problemstillinger i
forhold til energi,
energioptimering,
brand, lyd, lys og fugt

8 praktik
Små startopgaver og
muck-up

Eleverne lærer at
udarbejde en tidsplan
for en arbejdsproces.

1.16. Problemstillinger
vedrørende råd, svamp
og skimmel

4.7. dokumentere,
formidle og evaluere
egne arbejdsprocesser,
metoder og resultater
4.9. søge og anvende
relevante informationer
og
procedurebeskrivelser
4.10. vælge
kommunikationsformer
og - metoder, der er
afpasset modtageren

Design

Eleven skal på
byvandring undersøge
designmæssige og
kvalitetsmæssige
forhold på bygninger

8 Praktik

Designopgave

3.1. Den færdige
opgaves manglende
opfyldelse af fastsatte
kvalitetsmæssige krav

Proces

Eleven skal lære at
udarbejde en tidsplan.

8 teori

Planlægningsopgave

4.2. planlægge,
koordinere og udføre
en overskuelig
arbejdsproces

Muck-up

Praktik:- kunne bygge
en muck-up efter egen
tegning og kunne
anvende
byggematerialer efter
gældende krav og
regler.

52 praktik

Bygge mock-up efter
egen tegning.

1.2. Sammenhængen i
den samlede
byggeproces og
samarbejde mellem
involverede faggrupper.

Særligt fokus på
følgende bygningsdele:
Dampspærre, vindpap,
isoleringsmaterialer,
beklædningsmaterialer,
søm og skruer til
befæstigelse,
fugemasser og
materialer til lyd og
brandbekæmpelse,
materialer til
skadedyrsbekæmpelse
.
Korrekt udførsel af
bræddebeklædning
omkring vindueshuller
under hensyntagen til
brandkrav.
Fokus på krav til
ventilation af facader.
Fokus på konstruktiv
og kemisk
træbeskyttelse
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1.6. Regler for
kvalitetskontrol
1.7. Principper for
bæredygtigt byggeri
2.1.5. Opmåling og
materialeberegning
2.1.12. Udførsel og
beklædning af gulvvæg- eller
tagkonstruktioner
3.1. Den færdige
opgaves manglende
opfyldelse af fastsatte
kvalitetsmæssige krav
3.2. Forkert udvælgelse
og frasortering af
afgrænsede materialer
ift. opstillede
kvalitetskrav
4.1. vælge, begrunde
og praktisk anvende de
faglige arbejdsmetoder,
der er mest
hensigtsmæssige i en
given situation

Kunne nedtage den
praktiske opgave så
sikkerhed og miljø
regler overholdes.

4.4. anvende innovative
metoder i
opgaveløsning

28 teori

Kunne anvende
vejledning/montage
anvisninger i praktik.

Teori:

2.1.10. Udførelse af
målfaste
arbejdstegninger og
projektionstegninger i
et digitalt tegneprogram.

Eleverne kan
udarbejde
detaljetegninger over
bygningsdele og
konstruktionssamlinger
. Der arbejdes med
sideopsætning og
layout, samt
tegningsopsætning.
Tegningerne udføres i
2D og 3D.
3F besøg

Matema-tik

4 lek.

Kunne lave en brædde
inddeling efter
gældende regler
Kunne foretage
materialeopmåling og
mængdeberegning
Procent
(materialeberegning)
Brøker (tapsamlinger
og saddelhak) mangler
sparring med
tømrerlærer
Pythagoras samt
Trigonometri
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20 lek.

Besøge den lokale
fagforening

2.1.5. Opmåling og
materiale-beregning

Evaluering

Elevens projekt
evalueres med
udgangspunkt i det
praktiske projekt og
elevens port folie.

8 lek.

2.3.2 Fagintegration
Uddannelsen indeholder følgende grundfag: Teknologi og Matematik.
Faget teknologi integreres i det uddannelsesspecifikke fag således at eleverne arbejder med
teknologiske og håndværksfaglige problemstillinger samtidigt. Elevens arbejde dokumenteres i en
port folie som danner grundlag for den løbende evaluering.
Faget matematik integreres ved at eleverne i matematikundervisningen arbejder med tømrerfaglige
problemstillinger. Eksempler på emner kunne være følgende: Materialeopmålinger, beregning af
grader på tagværker, inddeling af brædder på facadebeklædning, energiberegninger mm.
Matematikundervisningen gennemføres både som traditionel undervisning i klasselokale og som
praktisk undervisning i værkstedet.
2.3.3 Prøver og eksaminer
Eleverne skal til følgende prøver i grundforløbet:
Matematikeksamen:
Den afsluttende prøve varer to timer.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget indeholder både
lukkede og åbne spørgsmål. Spørgsmålene har udgangspunkt i en praktisk situation og kan referere
til elevernes dokumentation. Spørgsmålene giver eleven mulighed for at demonstrere opnåelse af de
matematiske kompetencer, som beskrevet i fagets mål med fokus på matematisk modellering.
Spørgsmålene dækker bredt inden for matematiske emner fra kernestoffet og det supplerende stof,
som er behandlet i undervisningen.
Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg.
Grundforløbsprøven Se beskrivelse af grundforløbsprøven afsnit 2.6 og 2.7
2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer
En lærer skal have følgende kvalifikationer:
1) Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for
et eller flere relevante uddannelsesområder. Uddannelsen skal i relevant omfang være suppleret
med fortsat eller videregående uddannelse, herunder efteruddannelse.
2) Relevant og aktuel erhvervserfaring:
a) Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalt have mindst 5 års
erhvervserfaring.
b) For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års varighed. For disse lærere
kan skolen fravige kravet om 2 års erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere med erhvervserfaring ikke
er til rådighed.
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2.4 Løbende evaluering
Eleven udarbejder løbende portfolie indeholdende egne opgaver og projekter, samt refleksioner over
det gennemgåede materiale. Som afslutning på hver modul præsenterer eleven et mini projekt som
sammen med port folien danner grundlag for den løbende evaluering. Løbende evaluering
Hver af de 2 første moduler (modul 1+2) på grundforløbet afsluttes med en evaluering af elevens
arbejde og læring. Evalueringen foregår ved at eleven præsenterer sit samlede arbejde samt sin
portfolie. Eleven evalueres i forhold til de videns, færdigheder og kompetencemål som er tilknyttet de
foregående moduler. Eleven skal derfor efter 1. modul kun evalueres ud fra de mål der er tilknyttet
modul 1. Efter 2. modul skal eleven evalueres i målene fra både modul 1 og 2.
Standpunkt evaluering
2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse
Som afslutning af 3. modul får eleven sin standpunkt karakter for det uddannelsesspecifikke fag samt
for faget teknologi. Eleven evalueres ud fra alle målene i det uddannelsesspecifikke fag. Evalueres af
faglæreren. 7. trins skalaen er gældende både til det uddannelsesspecifikke fag og i faget teknologi.
I prøvemodulet går eleven til mundtlig matematikeksamen. Evalueres af matematiklæreren.
Som afslutning på grundforløbet går eleven til grundforløbsprøve. Evalueres bestået/ ikke bestået
Elevens portfolie indgår også i den afsluttende grundforløbsprøve.
Nærmere beskrivelse af den løbende evaluering fremgår af lektionsplanerne i afsnit 2.3.1

2.6 Eksaminationsgrundlag
Vejledning : Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, som der eksamineres ud
fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at demonstrere de opnåede kompetencer.

Nr
1.1

Måltype
Viden

1.7

Mål
Anvendelse af de almindeligste
materialer og konstruktioner i
bygge- og anlægsbranchen
Principper for bæredygtigt
byggeri
Gældende sikkerhedsregler i
forbindelse med udførelse af
arbejdsopgaver
Bygningsfysiske begreber og
problemstillinger i forhold til
energi, energioptimering,
brand, lyd, lys og fugt
Egenskaber, begreber og
fagudtryk om træ, befæstigelser
og pladematerialer

1.9

1.1
4

1.1
5
2.1.
1

2.1.
5
2.1.
10

Færdigheder

Geometriske metoder til at
konstruere og kontrollere de
almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i
forbindelse med praktisk
arbejde
Opmåling og
materialeberegning
Udførelse af målfaste
arbejdstegninger og
projektionstegninger i et digitalt
tegne- program, herunder
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Indgår i elementerne
 Konstruktionslære
 Materialevalg og bæredygtighed
 Gældende regler og krav
 Materialevalg og bæredygtighed


Gældende regler og krav





Konstruktionslære
Materialevalg og bæredygtighed
Gældende regler og krav






Konstruktionslære
Materialevalg og bæredygtighed
Gældende regler og krav
Beregninger



Beregninger



Tegningslære

drejning, omkantning og
udfoldning af enkle figurer i
plan og lodret billede
Opsnøring af profil og tilridsning
af emner til konstruktioner

2.1.
11

2.1.
12
4.2

Kompetencer

Udførsel og beklædning af
gulv- væg- eller
tagkonstruktioner
Planlægge, koordinere og
udføre en overskuelig
arbejdsproces
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Tegningslære
Beregninger
Konstruktionslære
Planlægning og udførsel
Planlægning og udførsel



Planlægning og udførsel

2.7 Bedømmelsesgrundlag

Oversigt over hvilke prøver de enkelte elementer evalueres i.
Elementnavn
Konstruktionslære
Materialevalg og
bæredygtighed
Gældende regler og krav
Beregninger
Tegningslære
Planlægning og udførsel

Teoriprøve

Praktisk prøve
x
x
x

Tegneprøve

x
x
x
x
x

De 6 elementer vurdere i løbet af 2 individuelle prøver. En praktisk prøve som består af en
planlægningsdel og en udførselsdel og en teoretisk del som består af en analyse og beskrivelsesdel
samt en tegningsdel. De 2 prøver vurderes efter nedenstående system og krav. Eleven redegør for
tanker og overvejelser angående det teoretiske projekt til eksamen hvor der også forklares om
forhold og tanker angående planlægningsdelen af det praktiske projekt. Teoriprøven, den praktiske
prøve og udarbejdelse af tegningen vurderes hver for sig ud fra nedenstående parametre og skal
hver især bestås for at kunne bestå grundforløbsprøven.
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2.8 Bedømmelseskriterier

Karakterskema for grundforløbsprøven
Navn

Klasse

Dato

Hver prøve bedømmes særskilt. Alle prøver skal bedømmes med minimum
5 point for at den samlede grundforløbsprøve er bestået.

Tegningsprøve

Point

Korrekte stregtykkelser

1

Korrekt målsætning

1

Korrekte benævnelser af bygningsdele

2

Korrekt tegningssignatur ifg. DS

2

Helhedsindtryk

3

Korrekt tegningshoved

1

Sum

Bedømmelse

max 10

Teoretisk grundforløbsprojekt (inddragelse af portfolie)

Point

Kan begrunde valgte materiale og befæstigelse

2

Kan dokumentere valgte løsninger i toppjecer og anden faglitteratur

2

Kan anvende relevante begreber og fagudtryk.

2

Kan forklare om konstruktioners opbygning samt valgte detaljeløsning.

3

Kan forklare gældende sikkerhedsregler der er aktuelle i opgaven

1

Sum

max 10

Praktisk eksamen

Point

Afvigelse af hovedmål +/- 3mm
længde af bjælke, højde rem, bredden af konstruktionen

2

3/5 dels reglen skal kontrolleres på planet.

1

Planhed kontrolleres ved retskinne +/-3 mm.

1

Beklædning. Placering og Inddeling +/- 3 mm fra udregningsmål

2

Marvside udad, drypnæse og sømning

2

Helhed

2

Sum

2.9 Grundforløbsprøven
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max 10

Bedømmelse

Teoretisk grundforløbsprojekt
Formål:
Formålet med projektet er at eleven får mulighed for at fordybe sig i et byggeteknisk emne og
efterfølgende demonstrere sin viden omkring dette.
Eleven trækker et emne/case som alle tager udgangspunk i den samme tegning, men hver emne
omhandler en særlig byggeteknisk problemstilling. Hvert emne/case har en beskrevet ramme som
fortæller om forhold som skal indarbejdes i projektet. Eleven skal dog også selv definere rammerne
for projektet ved at specialisere sig i særlige problemstillinger som kan relateres til det trukne
emne/case.
Indhold:
Projektet skal udarbejdes i rapportform skal indeholde følgende:
 En problemformulering
 Eleven kan forklare konstruktionens opbygning samt fordele og ulemper ved den valgte konstruktion.
 Eleven kan forklare hvilke bygningsfysiske problemstillinger der er berørt i opgaven samt hvordan
disse er løst.
 Eleven kan anvende begreber og fagudtryk og forklare om egenskaber for konstruktioners opbygning
samt valgte detaljeløsning.
 Eleven kan forklare om de valgte materialer og begrunde hvorfor netop de materialer er valgt.
 Eleven kan forklare valgte materialers funktion i forhold til bygningsfysiske begreber i den valgte
løsning.
 Eleven kan anvende begreber og fagudtryk og forklare om egenskaber for træ, befæstigelser og
pladematerialer i den valgte løsning.
 Eleven kan forklare om principper for bæredygtigt byggeri samt om hvordan disse indgår i den valgte
løsning.
 Eleven kender til gældende regler i forhold til anvendelse af de almindeligste materialer og
konstruktioner i den valgte løsning.
 Eleven kan forklare om valgte metoder til befæstigelser og fastgørelse af materialer ved den valgte
løsning.
 Eleven kan forklare om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med den valgte løsning.
 En beskrivelse af hvilket værktøj der kan være relevant at anvende i den valgte løsning
Rapporten må meget gerne indeholde tegninger og illustrationer, samt diverse tabeller fra
lærerbøger eller hjemmesider. Rapporten må ikke overstige 6 A4 sider incl forside og
indholdsfortegnelse.
Praktisk grundforløbsprojekt
Formål:
Formålet med projektet er at eleven får mulighed for at demonstrer sine evner for at udføre en praktisk opgave,
samt for mulighed for at vise hvordan planlægning og materialeopmåling udføres.
Eleven udfører en praktisk byggeopgave som er ens for alle elever. Inden du går i gang med udførsel af
opgaven, skal du have udfyldt en logbog som indeholder stykliste, beregninger, indkøbsliste, pris og en
dokumenterbar tidsplan. Disse faktorer er med til at danne grundlag for den samlede vurdering af den praktiske
prøve:
Der udleveres en tegning af den praktiske opgave som indeholder nødvendige oplysninger omkring mål,
dimensioner mm.

Køreplan for praktisk eksamen
Tidsramme for udarbejdelse af praktisk prøve er 3 dage.

Dag 1
4 lektioner. Eksempel fredag. Udlevering af praktisk prøve. (Tegning, skabeloner til
materialeberegning + anden beregning og logbog)
Eleven afleverer kopi af materialeberegninger og plan.
Dag. 2 Opsnørring og igangsættelse
Dag. 3 Afslutning af opgave, som gemmes til mundtlig eksamination.
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Eksamen
Du har ca 10-15 minutter til at fremlægge dit teoretiske projekt og de overvejelser du har gjort.
Derefter har du 5 minutter til at forklare om din plan for den praktiske opgave, samt hvordan du løste
opgaven.
Efterfølgende vil lærer og censor stille spørgsmål efter behov.
Samlet tid til eksamen er 30 min inkl. votering.
Eksempel på casebeskrivelse som supplement til udleveret skitse af anneks.
Opbygning af anneks. Du er som tømrer blevet kaldt ud på en opgave hvor en kunde gerne vil have
bygget et anneks på sin grund. Kunden har udarbejdet en 3D skitse af det ønskede anneks, men har
brug for din hjælp til finde ud af hvordan annekset faktisk skal bygges.
 Du skal udarbejde en tegning af knudepunktet imellem ydervæg og etagedæk, og
komme med forslag til hvordan konstruktionerne skal opbygges og samles.
I kundens hus er der egeparket/plankegulv/gulvtæppe og han har sagt at han gerne vil
have noget som ligner


Du skal udarbejde en tegning af knudepunktet imellem ydervæg og tagkonstruktion og
komme med forslag til hvordan konstruktionerne skal opbygges og samles.
På kundens hus er der røde cementtegl/bølgeeternit/tagpap/ler tegl og han har sagt at
han gerne vil have noget der ligner.



Du skal udarbejde et forslag til opbygning af ydervæggen og en tegning af opbygningen
af ydervæggen samt hvordan vinduet monteres.
Kundens hus har 1 på 2 bræddebeklædning og han har sagt at han gerne vil have noget
der ligner.



Du skal udarbejde en tegning af tagfoden samt komme med forslag til hvordan
spærene opbygges og dimensioneres.
Kundens hus har cementtegl/bølgeeternit/tagpap/ler tegl og kunden har sagt at han
gerne vil have noget som ligner.

Du skal aflevere dit forslag som en mini rapport hvor du skriver dine overvejelser ned og vedlægger
en tegning af dit forslag til løsning af opgaven.

2.10 Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan
For at sikre at undervisningen udvikles og altid er tilpasset virksomhedernes forventninger til deres
lærlinge opdateres denne undervisningsplan løbende. Særligt skabelonerne i afsnit 2.3.1 vil blive
revideret i takt med at vi finde på endnu bedre måder at planlægge og gennemføre undervisningen.
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