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1 Generelt for skolen 

1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på 

NEXT 

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 følgende 
hovedmålsætninger: 

 

 

 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 praksisnær, problemorienteret og 
projektbaseret. Det betyder, at lærlingene på NEXT individuelt eller i 
projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær 
opgaveløsning 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
1.1.1 Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de 

uddannelsesspecifikke fag: 
 

”Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende 
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element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, 
hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 
 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. ” 

 

Kilde: GRUNDFORLØB - 1. og 2. del. Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, 
uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet 11. juni 2014 (se 
det fulde dokument på reformhjemmesiden på skolens intranet) 

 
 
 
 
 
 

1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT 
Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår 
overordnet i skolens bedømmelsesplaner: 

 
 

 

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 
afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke 
til at: 
 

 Klarlægge elevens viden om eget niveau. 

 Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 

 Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb. 
 Inspirere eleven til yderligere læring. 

 
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der 
rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og 
på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for 
undervisningen. 
 

Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: 
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Den løbende evaluering. 

Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 

Eksamen 
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1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen 
skal beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved 
udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. 
Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængigt af elevens 
forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen 
(Jf. HB § 56 stk. 3). 
I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 
erhvervsuddannelser: 

 

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering 
 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 
Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere 
uddannelse. 
Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 
forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. 
Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, 
eksempelvis fra medier og litteratur. 

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

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om 
uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med 
skoleskift, om f.eks. sprog- eller matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har 
primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 

 

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 
ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, 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. 

 

Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven 
ønsker adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2) 
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1.4 Eksamensregler 
Afsnit 1.4 udspringe 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.367, 19.04.2016) . Omfanget af 
prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af 
læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 2). 
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer 
følgende bestemmelser: 

 

1.4.1 Organisation 

1.4.2 Information 

1.4.2.1 EUD: 

1.4.3 Eksamen 

1.4.3.1 Indstilling til eksamen. 

Centerchefen er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 
eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 
Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området. 

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 gælder følgende: 

Eleverne informeres 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 

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 
Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

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 hverdage (Jf. §13 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og 
erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 683, 08.06.2016) 
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1.4.4 Beskrivelse af prøveformer 

1.4.4.1 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 683, 08.06.2016). 
Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 
Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

 
1.4.4.2 Skriftlige prøver 

Gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på forhånd er 
kendt af eleven. 
Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 

 
1.4.4.3 Praktisk prøve 

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

 
1.4.4.4 Projektprøve 

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

 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de 
lokale bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 2 
(Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 
uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte uddannelser 
oplyser generelt om: 

 

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

 

b) Anvendelse af hjælpemidler 
 

c) Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere 
prøveformer 

 

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

 

e) Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer 
indgår i bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer 

 f) Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse 
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1.4.5 Regler for eksamensafvikling 
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle 
elever i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som 
udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 
Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 
hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 
Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i 
fagbeskrivelse. 
For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 
imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om 
specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under 
erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre 
særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte 
uddannelse og fag. 
En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 
eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af 
prøvetiden. 

 

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

 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det 
og hvad der ønskes bedømt. 
Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal 
følges. 
Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før 
prøvens begyndelse. 
Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler 
med mindre andet er aftalt. 
Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 
Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller 
dennes foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 
Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den 
tilsynsførende må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

 

 

1.4.6 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. 
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1.4.7 Klager over eksamen 
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er 
meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets 
centerchef. 
Er klageren under 18 år og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 
Klagen kan vedrøre: 

 

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

 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet 
ledsaget af skolens kommentarer. 
Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en 
udtalelse. 
Disse udtalelser forelægges klageren, som indenfor en uge kan fremkomme med sine 
kommentarer. 

 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 
uddannelsen. 
Skolen tilstræber, at klagen er besvaret indenfor en tidsramme på samlet en måned. 
Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks 
forelægges klageren og evt. andre berørte. 
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 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt 
med klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede 
uddannelser kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14) 
 

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den 
pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 
Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 
Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles 
skolen, der kan forlange lægeerklæring. 
Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til 
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 
Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen 
på et andet tidspunkt. 



12 

 

   
 

 

 

 

Bilag A: Eksamensreglement for elever 
1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det 

gælder både for skriftlig og mundtlig eksamen. 
 

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

 

4) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte 
hjælpemidler medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. 
Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med 
særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6. 

 

5) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til 
opgavens løsning, eller forsøge på dette. Hvis en eksaminand ønsker at henvende 
sig til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver 
på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig. 

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

 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

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 
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1.5 Vurdering af elever ved optagelse i skolepraktik 
Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene 
for optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder eleven ikke 
fortaber han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen. 

 

Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA 
kriterierne) til at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal 
opfyldes (jf.§ 66a i BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 271, 24.03.2017 samt 
Hovedbekendtgørelsen §§ 111- 113): 

 

 Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de har 
afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb 

 

 Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som 
praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk og her indsat oplysninger om sig selv, der 
er egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel 
praktikpladsaftaler 

 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, 
hvor der er praktikpladser 

 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på www.praktikpladsen.dk 
indenfor de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til, med mindre 
eleven kan dokumentere en realistisk mulighed for en lokal praktikplads i løbet af kort tid. 

 

 Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som 
led i en 
erhvervsuddannelse 

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

- eksamensforløbet 
- de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 
- bedømmelse 

 

Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven på 
normal måde 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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1.6 Kriterier ved optagelse af elever i adgangsbegrænsede uddannelser 
Afventer 

 
1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om 

afholdelse af prøver og udstedelse af beviser 
Afventer 

Elever som har mistet sin uddannelsesaftale, og hvorom der køres tvistighedssag, kan ikke optages 
i skolepraktikordningen før sagen er afgjort. Der kan ikke dispenseres fra reglen. 
 
 

Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier - herunder om 
eleven kontinuerligt er aktivt søgende. 
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2 Fagenes formål og profil 
 
 
 

2.1 Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil: 

2.2    Grundfag – formål og profil: 
Grundfagets faglige mål opfyldes gennem arbejde med fagligt indhold, som udvider din almene- 
og erhvervsfaglige viden. Stoffet vælges med relevans for din uddannelse og dit erhverv, så dine 
almene og erhvervsfaglige kompetencer udvikles. Alle grundfag er beskrevet i BEK 1009 af 
22.04.14. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801 

Informationsteknologi F: 
Du opnår it-kompetencer, du kan bruge både som borger i Danmark og som aktiv på det danske 
arbejdsmarked. Du lærer at bruge informationsteknologiske løsninger både i din hverdag og i dit 
arbejdsliv samtidig med, at du får en øget forståelse for samspil, der er mellem teknologi og 
arbejdsliv og den indflydelse, det har på individ og samfund, både nationalt og internationalt. Du 
kan læse mere i bilag 11 i BEK 1009 af 22.09.14. 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801#Bil11 

Naturfag F: 
Du får indsigt i principper og metoder inden for teknik, miljø og sundhed og udvikler dine 
forudsætninger for at arbejde med de naturfaglige emner, der findes inden for dit 
erhvervsuddannelsesområde. Gennem praktisk arbejde får du forståelse for fagets betydning 
for den teknologiske udvikling og dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Du kan 
læse mere i bilag 14 i BEK 1009 af 22.09.14. 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801#Bil14 

2.3 Valgfag – formål og profil: 

Arbejdsplanlægning og samarbejde: 
Du lærer at anvende anerkendte værktøjer til planlægning og optimering af arbejdsprocesser 
samt systematisk løsning af udfordringer, hvordan det bedste samarbejde opstår samt 
håndtering og løsning af konflikter. Nøgleordene er samarbejde, samspil og koordination samt 
systematisk problemløsning. 

 
Du vil blive undervist i generelle værktøjer, som anvendes uddannelsesspecifikt i forbindelse 
med faglige projekter og opgaver. Der ud over skal du dokumentere dit arbejde på en, for det 
pågældende projekt, meningsfuld måde. 

 

Der vil være en løbende evaluering af din læring, og faget afsluttes med bedømmelsen 
bestået/ikke bestået vurderet ud fra din opfyldelse af fagets mål. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801&amp;Bil11
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801&amp;Bil14
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2.3.1 Bonusfag: 
Bonusfag indgår som en integreret del af den fagfaglige undervisning hvor du har mulighed for 
at hæve dit niveau og dine kompetencer inden for det fag, du har valgt. I fag med Skills kan du 
f.eks. blive tilbudt at deltage og modtage ekstra træning op til konkurrencen. 
Vi udbyder to bonusfag, som du frit kan vælge imellem. 

 

Organisation 
Vi kigger på forskellige værktøjer inden for projektledelse. Hvordan opløser man projekter i forskellige 
faser, hvordan kan man styre tid og ressourcer, hvilke metoder kan give overblik over processen. 

 

Du introduceres og trænes i at bruge Lean til få en mere effektiv arbejdsdag, og lærer om metoder til, 
hvordan du opnår den bedste udnyttelse af dine ressourcer. Du får viden, der kan hjælpe din vriksomhed 
med at opnå en øget konkurrenceevne gennem reduktion af spild optimering af arbejdsgange. 

 

Du får Introduktion til 3D print, der er en af de hastigst voksende fremstillingsteknologier. Hvad er 
principperne bag de forskellige typer materialer og printemetoder? Du prøver at tegne et emne og printe 
det. 

 

Automation 
Du får introduktion til elektrisk styring med kontaktorer, mekaniske tryk, endestop, aftastere, m.m. Du 
lærer at forstå diagrammer og enkelt og flerstregsskemaer. 

 

Du får introduktion til luftbaseret styring af cylindere og ventiler samt programmerbar styring, herunder 
el-pneumatiske enheder. 

 
Vi skal arbejde med Robotteknik og lave programmering af ”Robot” i offline og evt. online position. 

2.3.2 Støttefag: 
I den udstrækning, der er brug for det, har du mulighed for at arbejde ekstra med områder, hvor 
du har brug for et kompetenceløft. Dette vil foregå i et væksthus, hvor du har mulighed for at 
arbejde fokuseret med opgaver eller problemstillinger, der volder dig vanskeligheder. 
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2.4 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
 

 I din uddannelse til industrioperatør indgår følgende elementer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styring: 
I dette element vil du blive undervist i: 

 Forskellige styringer herunder f.eks. 
 Pneumatik 
 El 

 Tegning og læsning af diagrammer 

 Fejlfinding 

 Brug af måleudstyr 
Elementet bidrager til din forståelse af de styringer og funktioner, der driver udstyret i 
produktionen. Du skal bruge din viden til udførsel af målinger, fejlfinding og opbygning af simple 
styringer samt tegning af diagrammer. 
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Arbejdsorganisering: 
I dette element vil du blive undervist i: 

 Værktøjer til optimering og planlægning 

 Beregninger og analyser 

 Dataindsamling 

 Systematisk problemløsning 

 Kommunikation 

 Konflikthåndtering 

 Drift 

 Udformning af SOP og dokumentation 

 Tavlemøder 

 Sidemandsoplæring 
Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan det daglige arbejde bedst organiseres i en 
produktion og vigtigheden af samt teknik til god kommunikation og konflikthåndtering. Du skal 
bruge din viden fra elementet i forbindelse med udformning af dokumentation mm. i dit arbejde 
med produktion. 

 
Kvalitetsstyring: 
I dette element vil du blive undervist i: 

 GMP 

 ISO 

 HACCP 

 Kvalitetsdokumentation 

 Validering 

 Sikring af kvalitet 

 Præsentation og overlevering af data 
Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan kvaliteten bedst sikres i en produktion, og 
hvilke krav råvarer, udstyr og produkter skal opfylde for at overholde gældende lovgivning. Du 
skal bruge din viden fra elementet i forbindelse med udformning af dokumentation mm. i dit 
arbejde med produktion. 

 
Arbejdsmiljø: 
I dette element vil du blive undervist i: 

 Organisation 

 Regler og pligter 

 Mærkning 

 Værnemidler 

 APV 
Elementet bidrager til din forståelse af, gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser for den 
industri, du kan komme til at arbejde i samt viden om egen beskyttelse i form af nødvendigt 
sikkerhedsudstyr mm. Du skal bruge din viden fra elementet i forbindelse med dit arbejde med 
produktion. 
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2.5 Faglige mål 
 

Produktion: 
I dette element vil du blive undervist i: 

 Design af halvautomatiseret produktionsanlæg 

 Fremstilling af dokumentation for processen/QA dokumenter 

 Produktudvikling 

 Projektdesign 

 Projektstyring 

 Økonomi 

 Kundekendskab 

 Råvarekendskab 

 Drift 

 Tavlemøder og overlevering 

 Sidemandsoplæring 
 Produktionsplaner 

 Skalering af produktion 

 Informationssøgning 

 Leanværktøjer 

 Fremstilling af SOP 

 Samarbejde med andre medarbejdergrupper 
Elementet bidrager til din forståelse af arbejdet i en produktion, vigtigheden af den gode 
kommunikation, overlevering mellem kolleger i egen eller anden medarbejdergruppe og 
nødvendigheden af dokumentation og systematisk tilgang til tingene. Du skal arbejde team- 
baseret og efter Leanprincipperne, og du skal bruge din viden fra alle elementerne til at 
fremstille de nødvendige dokumenter til sikring af din produktion. 

 

Certifikatkrav: 
 Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 

 Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner. 
2) Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien. 
3) Produktionsflow med tilhørende lager og logistik. 
4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder 
almindeligt forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder. 
5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien. 
6) Almindeligt forekommende hånd- og specialværktøj ved brug i industrien. 
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7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske 
målinger i industrien. 
8) Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg. 
9) Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med 
dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde. 
10) Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer samt typiske 
indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion. 
11) Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde i industrien. 
12) Energi- og miljøforhold i industrien. 
13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 
14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 
15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 
16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg. 
2) Reparation og vedligehold i samarbejde med andre. 
3) Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger. 
4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater 
af energi- og ressourceforbrug. 
5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af 
korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer. 
6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og 
miljøforskrifter. 
7) Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg. 
8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til 
krav og procedurer. 
9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald. 
10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte 
rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter. 
11) Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde. 
12) Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af 
enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning. 
13) Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver. 
14) Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer. 
15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 
16) Anvendelse af it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg, 
2) udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger, 
3) udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og 
estimater af energi- og ressourceforbrug, 
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2.6 Fagligt formål, indhold og opgaver 

 
Arbejdsorganisering: 
Undervisningselementets formål: 
Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan det daglige arbejde bedst organiseres i en 
produktion og vigtigheden af samt teknik til god kommunikation og konflikthåndtering. 
Derudover vil du også få viden om, hvordan du indsamler data og, hvad gode data er. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Du lærer at planlægge din arbejdsdag vha. anerkendte planlægningsværktøjer og systematisk at 
optimere og problemløse. Du bliver øvet i at overlevere informationer og holde strukturerede 
tavlemøder samt indgå i konstruktiv dialog med forskellige arbejdsgrupper. Du får præsenteret 
analysemetoder til behandling af indsamlede data og får træning i at indsamle og validere data. 

 

Valg af arbejdsformer: 
Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal 
bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 50% teori 
og 50% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er 
differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. 

 
Valg af opgaver: 
Forskellige opgaver med svingende sværhedsgrad omhandlende f.eks. kommunikation, 
samarbejde, systematisk problemløsning, brugen af optimeringsværktøjer i praksis og 
dokumentation. Forventet varighed: ca. 30 lek. 

4) udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og 
arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og 
sikkerhedsudstyr, 
5) håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik, 
6) anvende instruktioner og procedurer for kvalitet, 
7) medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og 
mangler, 
8) udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til 
krav og procedurer, 
9) anvende it til bearbejdning af produktionsdata, 
10) udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning, 
11) indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver, 
12) forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en 
given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering, 
13) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt, 
14) kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og 
15) anvende it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet 
kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 
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Kvalitetsstyring: 
Undervisningselementets formål: 
Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan kvaliteten bedst sikres i en produktion, og 
hvilke krav råvarer, udstyr og produkter skal opfylde for at overholde gældende lovgivning. 

 

 
Elevens læringsudbytte: 
Du får viden om gængse kvalitetsstyringssystemer og dokumentation. Hvordan du sikrer 
kvaliteten, bibeholder en defineret standard og validerer og præsenterer data. 

 

Valg af arbejdsformer: 
Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal 
bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 25% teori 
og 75% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er 
differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. 

 

Valg af opgaver: 
Forskellige opgaver med svingende sværhedsgrad omhandlende f.eks. GMP, fremstilling af 
kvalitetsdokumentation og validering. Forventet varighed: ca. 30 lek. 

Styring: 
Undervisningselementets formål: 
Elementet bidrager til din forståelse af de styringer og funktioner, der driver udstyret i 
produktionen. Du vil blive undervist i brug af måleværktøj og diagrammer til fejlfinding, kontrol 
og montage 

 

Elevens læringsudbytte: 
Du lærer at montere simple styringer og anvende måleudstyr som f.eks. multimeter. Du skal 
tegne diagrammer både i hånden og vha. IT-baserede programmer og fejlfinde og fejlrette. 

 

Valg af arbejdsformer: 
Arbejdet tilrettelægges enten individuelt eller gruppebaseret. Undervisningen foregår som en 
blanding af teori og praktik, hvor størstedelen foregår i værkstedet. Der vil være en ca. fordeling 
på 25% teori og 75% praktik. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte 
af elementet. 

 

Valg af opgaver: 
Forskellige opgaver med stigende sværhedsgrad, så niveauet gradvis bygges op over perioden. 
Opgaverne vil omhandle både opsætning af styringer, montage og arbejde på relevante anlæg. 
Forventet varighed: ca. 30 lek. 
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Arbejdsmiljø: 
Undervisningselementets formål: 
Elementet bidrager til din forståelse af, gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser for den 
industri, du kan komme til at arbejde i samt viden om egen beskyttelse i form af nødvendigt 
sikkerhedsudstyr mm. 

 

Elevens læringsudbytte: 
Du bliver orienteret om gældende arbejdsmiljøregler samt specifikke regler i din industri. Du vil 
lære at fremstille og bruge APV i en eller flere industrier. Du opnår desuden viden om 
affaldshåndtering og værnemidler i forbindelse med arbejdet med råvarer og færdigvarer. 

 

Valg af arbejdsformer: 
Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal 
bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 20% teori 
og 80% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er 
differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. 

 

Valg af opgaver: 
Du skal fremstille en APV og arbejde med arbejdsmiljøet som en integreret del af produktionen. 
Forventet varighed: ca. 8 lek. 
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Produktion: 
Undervisningselementets formål: 
Elementet bidrager til din forståelse af arbejdet i en produktion, vigtigheden af den gode 
kommunikation, overlevering mellem kolleger i egen eller anden medarbejdergruppe og 
nødvendigheden af dokumentation og systematisk tilgang til tingene. 

 

Elevens læringsudbytte: 
Der arbejdes med produktion som i en virksomhed. Du indgår i produktionen som medarbejder 
med defineret ansvar for en eller flere dele af produktionen Du lærer at betjene 
produktionsanlæg af forskellig type og fremstille den fornødne dokumentation såsom 
projektstyring, projektdesign, økonomi og kvalitetsdokumenter mv. Du lærer at skalere din 
produktion fra prøve til fuld produktion og arbejde ud fra kundeønsker. Du lærer desuden at 
arbejde team-baseret og overlevere og behandle information og data, så den også er brugbar 
for andre. 

 
Valg af arbejdsformer: 
Du skal arbejde team-baseret og efter Leanprincipperne. Din medarbejdergruppe skal selv 
tilrettelægge arbejdet i samarbejde med andre medarbejdergrupper i produktionen. Dine 
undervisere vil primært fungere som konsulenter. Der vil være en ca. fordeling på 10% teori og 
90% praktik, hvor teorien primært er korte ad hoc oplæg til det praktiske arbejde. 
Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. 

 

Valg af opgaver: 
Du skal designe, montere og køre drift på et halvautomatisk produktionsanlæg. Du vil få 
udleveret et projektoplæg, der beskriver opgaven samt det forventede produkt. Forventet 
varighed ca. 80 lek. 

 

Gældende for alle læringselementer er, at der er adgang til et opgavekatalog, hvor alle vil starte 
op på samme opgave. Herefter kan du opleve, at der bliver stillet niveauopdelte opgaver. Der er 
både opgaver, der opfylder overgangskravene og talentopgaver til de særligt dygtige elever. 
Opgaverne vil blive uploadet til elevplan så snart denne er opdateret. 

 

Der er desuden udarbejdet et program for motion og bevægelse, hvor din underviser kan 
udvælge en eller flere øvelser til den pågældende dag, afhængig af den fysiske belastning du har 
ved arbejdet på værkstedet. Tiden til motion og bevægelse er medregnet i det 
uddannelsesspecifikke fag med fokus på følgende: 

 Læring i bevægelse 

 Teamånd 

 Kort, men effektivt 
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2.6.1 Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmoduler 

 
Arbejdsorganisering: 

Eleven har kendskab til: 

1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik 
1.10. Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer, samt typiske 
indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion 
1.13. Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien 

1.14. Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde 
1.15. IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation 

Eleven kan: 

2.1.3. Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 
2.1.11. Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde 
2.1.12. Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af 
enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning 
2.1.13. Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver 

2.1.14. Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer 
2.1.16. Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 

4.2. udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 
4.5. håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik 

4.6. anvende instruktioner og procedurer for kvalitet 
4.10. udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning 
4.11. indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver 
4.12. forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given 
produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering 
4.14. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 
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Kvalitetsstyring 

Eleven har kendskab til: 

1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik 
1.9. Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med 
dokumentations- og Kvalitetssikringsarbejde 
1.13. Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien 
1.14. Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde 
1.15. IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation 
1.16. Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde 

Eleven kan: 

2.1.6. Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og 
miljøforskrifter 
2.1.10. Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet herunder håndtering af udvalgte 
rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter 
2.1.15. Anvendelse af IT som redskab til bearbejdning af produktionsdata 
2.1.16. Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 

4.6. anvende instruktioner og procedurer for kvalitet 
4.9. anvende it til bearbejdning af produktionsdata 

Styring: 

Eleven har kendskab til: 
1.7. Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske 
målinger i industrien 

1.8. Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg 
1.16. Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde 

Eleven kan: 

2.1.1. Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg 
2.1.2. Reparation og vedligehold i samarbejde med andre 

2.1.3. Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 
2.1.8. Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til 
krav og Procedure 
2.1.16. Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 
4.1. medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg 

4.2. udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 

4.7. medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og 
mangler 
4.8. udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav 
og procedurer 
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Arbejdsmiljø: 

Eleven har kendskab til: 
1.4. Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien herunder almindeligt 
forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder 

1.11. Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljø arbejde i industrien 
1.13. Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien 

1.14. Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde 

Eleven kan: 

2.1.5. Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af 
korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer 

2.1.6. Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og 
miljøforskrifter 

2.1.9. Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald 
4.4. udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og 
arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr 
4.12. forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given 
produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering 
4.13. sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt 

4.14. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 

Produktion: 

Eleven har kendskab til: 
1.1. Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner 
1.2. Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien 

1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik 

1.5. Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien 

1.12. Energi-og miljøforhold i industrien 
1.13. Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien 
1.14. Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde 
1.15. IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation 
1.16. Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde 

Eleven kan: 
2.1.1. Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg 
2.1.2. Reparation og vedligehold i samarbejde med andre 
2.1.3. Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 
2.1.4. Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater 
af energi og ressourceforbrug 
2.1.5. Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af 
korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer 
2.1.6. Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og 
miljøforskrifter 
2.1.7. Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg 
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2.6.2 Fagintegration 
 

2.1.8. Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til 
krav og procedurer 
2.1.9. Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald 
2.1.10. Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet herunder håndtering af udvalgte 
rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter 

2.1.11. Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde 
2.1.12. Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse 
af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning 
2.1.13. Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver 
2.1.14. Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer 
2.1.15. Anvendelse af IT som redskab til bearbejdning af produktionsdata 
2.1.16. Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet 
kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 

Naturfag: 
Samspil med elementerne arbejdsorganisering, kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og produktion. 

 
Der vil bl.a. blive arbejdet med: 

 Præfikser 

 SI-Enheder 

 Materialelære 

 El-lære 

 Energiformer og energiomsætning 

 Affaldshåndtering inkl. genanvendelse 

 Kræfter 

 Kemi 

 Tryk 

 Magnetisme 

Du vil i forbindelse med undervisningen i naturfag komme til at opfylde følgende overgangskrav: 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien. 
7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske 
målinger i industrien. 
12) Energi- og miljøforhold i industrien. 
13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 
14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 
15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 
16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. 
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Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af 
energi og ressourceforbrug. 
5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte 
værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer. 
6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter. 
8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til 
krav og procedurer. 
9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald. 
10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte rå- 
og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter. 
15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 
16) Anvendelse af it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
13) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt, 

 

Informationsteknologi: 
Samspil med elementerne arbejdsorganisering, kvalitetsstyring, styring, arbejdsmiljø og 
produktion. 

 

Der vil bl.a. blive arbejdet med: 

 Dokumentation og præsentationer 

 Udarbejdelse af anlægstegninger og dokumentation 

 Udarbejdelse af forskellige typer af styringsdiagrammer 

 Rapportskrivning 

 
Du vil i forbindelse med undervisningen i informationsteknologi komme til at opfylde følgende 

overgangskrav: 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder almindeligt 
forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder. 
9) Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med 
dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde. 
13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 
14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 
15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 
16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
3) Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger. 
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4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af 
energi og ressourceforbrug. 
7) Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg. 
11) Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde. 
12) Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle 
diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning. 
15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 
16) Anvendelse af it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
2) udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske 
fremstillinger 
3) udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og estimater 
af energi og ressourceforbrug, 
6) anvende instruktioner og procedurer for kvalitet 
7) medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og 
mangler, 
9) anvende it til bearbejdning af produktionsdata, 
10) udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning, 
15) anvende it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk 
informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 

 

Undervisningen vil søges at blive fordelt med ca. 30% som grundfag i klasselokale og kan 
forekomme på tværs af fagretninger, samt ca. 70% på værksteder understøttet af både 
grundfagslærere og faglærere. 

 
 
 

2.7 Prøver og eksaminer 
 

 

2.7.1 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer 
 

For alle elementer vil der være løbende evaluering og test til vurdering af dit faglige udbytte. 
Det samlede forløb afsluttes med en grundforløbsprøve. 

Skolen sigter hele tiden mod at give dig den bedst mulige undervisning, det sker bl.a. gennem 
løbende udvikling af dit grundforløb i dialog med dig og dine klassekammerater, og 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 dit grundforløb bliver en god oplevelse både socialt og i forhold til dine 
muligheder for at udvikle dine kompetencer så meget som muligt. 
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2.7.2 Løbende evaluering 
 

 

2.7.3 Afsluttende standpunktsbedømmelse 
 

 

2.7.4 Eksaminationsgrundlag 
 

 

2.7.5 Bedømmelsesgrundlag 
 
 

For alle læringselementer vil dit faglige udbytte blive løbende evalueret vha. mundtlig og/eller 
skriftlig evaluering eller test. Du skal selv vurdere dit læringsforløb ved fremstilling af en logbog 
eller en port folio. Følgende spørgsmål vil bl.a. indgå: 
Hvad var din personlige indsigt omkring læring, læringsstil, og praksislæring? 
Hvad var din indsigt omkring dit eget forandringsberedskab? 
Hvad var din indsigt omkring teamwork, og din egen rolle i teamsammenhænge? 

Du vil løbende blive involveret i evaluering af dine fremskridt og udfordringer. Denne evaluering 
vil, sammen med de test, der bliver stillet i forbindelse med undervisningen og den tilknyttede 
individuelle feedback, ligge til grund for din afsluttende standpunktsbedømmelse, der gives 
efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker din opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i 
Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 1010, 22.9.2014) 
Vurderer underviserne, at du, ved grundforløbets afslutning, ikke kan indstilles til eksamen, vil 
denne vurdering ligeledes være foretaget på baggrund af ovenstående. 

Eksaminationsgrundlaget vil være din evne til at: 
 Udvælge og anvende de korrekte råvarer, materialer og metoder til de opgaver du 

præsenterer 

 Foretage hensigtsmæssige valg af værktøjer og maskiner i forbindelse med 
produktion, reparation og vedligehold, og udvise forståelse for brugen af disse 

 Kommunikere fagligt 

 Anvende Leanværktøjerne i rette sammenhæng 

 Forstå betydningen af, at kvalitetskriterier og -specifikationer overholdes 

 Udføre fagets arbejdsopgaver sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler 

Prøvens grundlag er nedenstående udvalgte mål fra det uddannelsesspecifikke fag 

 Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

o 2. Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien. 

o 9. Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med 

dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde. 

o 10. Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer samt typiske 

indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion. 
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2.7.6 Bedømmelseskriterier 
 
 

 

 

2.7.7 Grundforløbsprøven 
 

 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

o 1. Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg. 
o 11. Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde. 

 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

o 2. Udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og 

grafiske fremstillinger. 

o 3. Udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og 

estimater af energi og ressourceforbrug, 

o 4. Udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og 

arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og 

sikkerhedsudstyr. 

o 7. Medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af 

fejl og mangler. 

o 11. Indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver. 

o 14. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre. 

Prøven bedømmes med ”bestået”/”ikke bestået”. Dette meddeles eksaminanden umiddelbart efter 
voteringen. 

En bestået præstation kendetegnes ved at eksaminanden helt eller delvist: 

 Er i stand til at anvende arbejdsinstruktioner og planlægningsværktøjer. 

 Kan udarbejde enkle produktionstekniske beregninger. Eksempelvis enkle beregninger og eller 

estimater af energi og ressourceforbrug. 

 Udvise forståelse for gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, samt udvælge og 

anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr. 

 Har forståelse for begreberne for løbende vedligehold på maskiner og anlæg. 

 Kan indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver. 

 Kan indgå i en faglig kvalificeret dialog. 

På produktionsdagen skal I gennemføre en produktion efter jeres specifikationer. 
Der fremstilles et Gantt-kort over dagens forløb, som skal være tilgængeligt for eksaminator og censor 

under hele grundforløbsprøven. I skal løbende opdaterer dette, så det passer med virkeligheden. 
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2.8 Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan 
Den lokale undervisningsplan og kvaliteten af grundforløbet revurderes to gang om året (sommer 
og vinter), hvor der udføres audit på arbejdet af kolleger, der ikke er tilknyttet det pågældende 
grundforløb. Auditten er en kombination af elevtilfredshedsmålingerne, som gennemføres to 
gange pr. grundforløb, samt et auditskema, der sikrer at alle relevante punkter er overholdt og 
mundtlig opfølgning. 
 
LUP’erne revideres en gang årligt, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg ud fra 
resultaterne af de gennemførte audits. 


