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1. Generelt for skolen
Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og
hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en
fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering,
optagelse i skolepraktik m.m. Se særskilt dokument ” Lokale undervisningsplaner for grund- og
hovedforløb på NEXT – generel del 1” samme sted på hjemmesiden!
For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for grundforløb 2 og en
plan for hvert hovedforløb.

2.0 Grundforløbets formål og profil
Grundforløbet til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger har som overordnet formål,
at eleverne gennem skoleundervisning opnår viden og færdigheder inden for følgende
overordnede kompetenceområder:
Planlægning og udførelse af de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den
forventede
kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.
Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og
problemløsende
arbejde.
Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder
samt
faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.
Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige
faggrupper på arbejdspladsen.
Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres
sikkerhed.
Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.
Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed
Gennem grundforløbet introduceres du derfor til anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og
brolæggerfagets fire „kerneområder“, der alle indgår i et samspil, undervejs i grundforløbet.

Der fire kerneområder er:


Afsætning
Her lærer du om simpel afsætning af bygge- og anlægskonstruktioner, med afsætning af
simple geometriske vinkler, trekanter og firkanter. Du lærer om betjening og afsætning af
højder ved hjælp af nivelleringsinstrument. Du lærer om anvendelse af kote systemet i
Danmark, med afsætning af højder.
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Byggefag
Her kommer du til at udarbejde simple hjælpemidler og redskaber som anvendes på en
byggeplads. Du kommer til at arbejde med simple forskallingskonstruktioner, klipning,
bearbejdning og binding af armering, samt udstøbning af in-situ beton og efterbehandling
af in-situ betonoverflader. Du kommer til at udfører en simpel bygningskonstruktion med
fundament, terrændæk og betonvæg.



Belægning
Her lærer du om simple belægningsopgaver i forskellige materialer, med korrekt fald,
kantsten og andre begrænsninger. Du kommer til at arbejde med bearbejdning, herunder
klipning og hugning af belægningssten og fliser, samt opbygning, komprimering af
belægningsbunden og afretning af underlag.



Kloakering
Her kommer du til at arbejde med opbygning, samling og understøtning af simpel hus kloak
i forskellige materialer. Du kommer til at lærer om de simple regler og krav der er til
kloaksystemet. Du kommer til at lærer om korrekt afvanding af overfladevand.

Grundfag:
På grundforløbet indgår der 2 grundfag. Matematik på F niveau og Teknologi på F niveau.
Matematik
Faget er spredt over alle fem moduler, og bliver delvis inddraget i den uddannelsesspecifikke
og praktiske undervisning. Eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at inddrage, og
anvende matematiske modeller i det daglige arbejde.
Eleven får grundlag for videre uddannelse

Beskrivelse:
Undervisningen foregår dels som tavle undervisning og dels som praktisk anvendelse af matematik
i undervisningen i hallen.
Eleven vil lære om:
 Mål og vægt
 Forholdsregning (måleforhold)
 Brøkdele, herunder %
 Geometri
 Vinkler
 Areal
 Rumfang
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 Retvinklet trekant
 Erhvervsfagligt emne: Koter og fald (o/oo - fald)
 Mængde udtræk

Teknologi
Faget er spredt over alle fem moduler, og bliver delvis inddraget i den uddannelsesspecifikke
og praktiske undervisning. Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af
produkter og materielle samt viden om teknologisk udvikling og om den centrale rolle, som
håndværk og teknologi spiller i samfundets udvikling
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår forståelse for, hvordan man løser
virkelighedsnære problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab, og
at succesfuld teknologiudvikling forudsætter integration af en række forskellige kompetencer.
Disse kompetencer strækker sig fra det håndværksmæssige til det kreative og innovative.
Emner:
 Udvikle og fremstille et produkt
 Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
 Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
 Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende
Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne
produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt, udarbejde dokumentation,
integrerer konkrete håndværksmæssige færdigheder med en række andre færdigheder, som er
nødvendige for at produktudvikle og imødekomme kunde- og brugerbehov.
Undervisningen skal medvirke til opbygning af elevernes forståelse for den komplekse
sammenhæng der er mellem samfundsudvikling og den naturvidenskabeligudvikling.
I faget arbejdes der med virkelighedsnære problemstillinger, og der fremstilles konkrete produkter
til løsning af disse.
 Formulering af problemer
 Opstilling af løsningsmuligheder
 Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker
 Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen
 Materialevalg under hensyntagen til produktion, funktion og pris
 Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling
5

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD GF2

Valgfag – overordnet
På grundforløbet tilbydes en række valgfag:
Støttefag
Støttefag et valgfag til de elever der oplever at bestemte fagligheder er svære at forstå og udfører.
Faget giver mulighed for at arbejde ekstra med bestemte emner og fagligheder du har brug for.
Der vil arbejdes med særlige tilrettelagte opgaver og undervisningen vil være efter den enkelte
elevs behov.
Du vælger støttefag i samråd med dine lærere.
Bonusfag
Bonusfag er et valgfag med undervisning på et højere niveau end grundforløbets normale
undervisning. Der kan være tale om fagligheder med større sværhedsgrad, større specialisering
eller undervisning i andre supplerende fagligheder, der kan være med til at gøre din uddannelse
bredere og måske hjælpe dig til at matche bestemte virksomhedstyper som praktiksted.
Du vælger bonusfag i samråd med dine lærere.
Valgfaget rapportskrivning/fremlæggelse
Undervisningen i valgfaget Rapportskrivning/Fremlæggelse, skal give eleven forståelse i opbygning
af en rapport og giver grundlæggende færdigheder i fremlæggelse med brugen af PowerPoint.
Faget er et støttefag, som skal give eleven kompetence til at vælge og anvende anerkendte
metoder, til at løse arbejdsopgaver i overskuelig teoretisk og praktisk sammenhæng. Undervingen
er primært teoriorienteret og ender med en praktisk fremlæggelse af de færdigheder som eleven
har opnået.
Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan vedligeholde og udvikle sine kompetencer samt
styrker sine færdigheder til det videre forløb i uddannelsen.
Emner:
 Word
 PowerPoint
 Opbygning af rapport
 Opbygning af en præsentation
 Fremlæggelse
 Informationssøgning ved hjælp af IT-værktøj
Valgfaget praktikpladssøgning
I dette fag vil du forberede dig på og lærer om hvordan du søger en praktikplads.
Du vil lærer at læse og forstå en jobannonce, skrive en ansøgning og et C.V.
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Du vil få indblik i optræden over for en evt. kommende arbejdsgiver, samt viden om hvordan din
på påklædning virker på dine omgivelser i en jobsøgnings situation og hvordan du forbereder dig
til en jobsamtale.
Du lærer samtidig at kunne søge efter lærerpladser på forskellige digitale platforme.
Du skal skrive en ansøgning til en firma/mester, hvorefter du blive trænet til at skulle til
jobsamtale. Du få tilbagemelding på din fremtræden, samt dine spørgsmål og det du vil sige til en
mester.
Du skal i lektionerne:





Udarbejde et C.V.
Udarbejde en eller flere ansøgninger.
Lave en listeover de firmaer du vil søge job i.
Være til jobsamtale på skolen.

Modul 3

Modul 3

Modul 4

Modul 4

Praktikpladssøgning
Støttefag

Byg/Anlæg/Brolægger
Støttefag

Byg/Anlæg/Brolægger
Støttefag

Erhvervsfag 3
Virksomhedsforlagt
undervisning

AutoCad/elektronisk
tegning
Støttefag

Byg/Anlæg/Brolægger
Bonusfag

Byg/Anlæg/Brolægger
Bonusfag

Rapportskrivning/
Fremlæggelse
Støttefag

2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet
På grundforløbet vil du lære om de forskellige fag der hører til uddannelserne, som
anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Der vil igennem forløbet være en række fag som
du skal igennem. Disse fag er grundfag, certifikatfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag. Du skal
afslutte grundforløbet med en byggeprojekt og grundforløbseksamen.
Kompetencemål forud for hovedforløbet
For grundforløbet er der fastsat en række mål, der angiver hvilke fagligheder og faglige niveauer
du skal opnå for at fortsætte på hovedforløbet.
Beskrivelserne for målene er følgende:
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Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.
Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede
faggrupper.
Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.
Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.
Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og
cirkel samt deres anvendelse.
Regler for kvalitetskontrol.
Principper for bæredygtigt byggeri.
Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.
Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.
Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og
psykosocialt arbejdsmiljø.
Håndtering af farlige stoffer.
Indholdet i en APV.
Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.
De almindeligste egenskaber, begreber og fagudtryk, herunder fysiske begreber,
vedrørende belægninger, kloakering, beton og armering.
Betonblandinger, massefylde, forskalling og betonstyrker/tryk, herunder afprøvning af tryk
og trykstyrke.
Regler for afvanding af belægninger.
Fald på kloakledninger.
Værktøjer og maskiner til anlæg og konstruktion, el-afkortere, el-klippe-/bukkemaskiner,
pladevibrator, boremaskiner med flere.

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













Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter,
cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.
Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument.
Håndtegnede skitser.
Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette.
Opmåling og materialeberegning.
Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver.
Arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg med henblik på at forebygge
belastninger.
Sortering og bortskaffelse af byggeaffald.
Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.
Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram.
Simple belægningsopgaver indeholdende afvanding til brønde.
Samling og understøtning af huskloak af Plast-materialer.
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Medvirken ved udførelsen af almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder etablering,
indretning og vedligeholdelse af byggepladsens forskellige velfærdsmæssige og
produktionsmæssige installationer.
Opstilling af en simpel forskallingskonstruktion, binding af armering samt udstøbning af insitu beton og efterbehandling af in-situ betonoverfladen.
Simple belægningsopgaver, herunder bearbejdning af belægningssten i beton og granit
samt opbygning og komprimering af belægningsbunden.
Korrekt udvælgelse og frasortering af afgrænsede materialer til enkle konstruktioner i
forhold til opstillede kvalitetskrav.

Struktur på grundforløbet
Grundforløbet er opbygget af 5 moduler. Der er 2 grundfag, som er matematik på F niveau og
teknologi på F niveau. Der er 5 certifikatfag, som er Vejen Som Arbejdsplads, Sikkerhed ved
arbejde med Epoxy produkter, Rulle og Bukke stillads, 1. hjælp og Elementær Brandbekæmpelse.
Der er 4 Valgfagsperioder, som beskrevet ovenover. Det sidste fag er det uddannelsesspecifikke
fag, hvor du vil lære om de forskellige fagområder der hører til uddannelsen som anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger. Du skal afslutte grundforløbet med en byggeprojekt og
grundforløbseksamen.

Opbygning fremgår af nedenstående grafik:

Grundforløb 2 anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Modul 1
3 uger

Modul 2
4 uger

RKV

Tegning

Nivellering

Certifikatfag

Grundfag

Grundfag

2 dage

3 dage

3 dage

Førstehjælp
2 dage

Matematik
3 dag

Teknologi
2 dage

IT/CV
5 dage

Afsætning

Simpel håndværktøj/
entreprenørværktøj
2 dage

Byg
modul 1
5 dage

2 dage

Modul 3
4 uger

Valgfag 1 uge
Rapportskrivning/
Fremlæggelse
Støttefag

Modul 4
4 uger

Valgfag 1 uge
Erhvervsfag/Jobsøgning

Modul 5
5 uger

Anlæg

Kloak

Lille hus/rapport

5 dage

5 dage

14 dage

Valgfag 1 uge
Byg/Anlæg
Støttefag modul 1
Talentfag modul 1

Valgfag 1 uger
Byg/Anlæg
Støttefag modul 2
Talentfag modul 2

Certifikatfag
Vejen som arbejdsplads
2 dage

Certifikatfag
Epoxy
2 dage

Certifikatfag

Grundfag

Grundfag

Rulle- og bukkestillads
1 dag

Matematik
3 dage

Teknologi
2 dage

Certifikatfag

Grundfag

Grundfag

Brand
½ dag

Matematik
4 dage

Teknologi
3½ dage

Byg
modul 2
5 ½ dag

Grundfag
Teknologi
2½ dag

Prøve
1 dag
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De forskellige moduler indeholder følgende:
Modul 1:
Du gennemfører en realkompetencevurdering de første 2 uger, hvor dine kvalifikationer afdækkes
Du får herunder undervisning i tegning, hvor du starter med projektionstegning på papir og går
over elektronisk tegning. Du bliver indført og arbejder med de grundlæggende begreber i
nivellering, som er grundlaget for alt byggeri. Du skal gennemfører 1. hjælps kurset, efter Dansk
1.hjælpsråds og undervisningsministeriets retningslinier. På dette modul starter du op med
grundfagene matematik og teknologi.
Modul 2:
Du vil lærer at skriver et CV som du skal bruge når du søger en praktikplads. Du komme også til at
arbejde med de forskelige IT programmer der anvendes i rapportskrivning og præsentation. Du vil
endvidere i dette modul blive undervist i håndtering af det mest almindelige forekommende
håndværktøjer. Du lærer om afsætning af bygningskonstruktioner, både i teori og praktik, af
forskellige geometriske figurer, som er grundlæggende for faget. Du kommer også til at arbejde
med grundlæggende elementer og begreber i faget byg. I dette modul gennemføres også certifikat
faget, rulle og bukkestillads. Du fortsætter med grundfagene matematik og teknologi.
Modul 3:
På dette modul starter du op med valgfags ugerne, som du i samarbejde med din kontaktlærer har
valgt. Indholdet i valgfagene er beskrevet ovenover. Du vil i dette modul gennemfører 2
certifikatfag. Det ene er Vejen Som Arbejdsplads, som er et certifikat, hvor du lærer at arbejde
sikkert på veje og arealer hvor der foregår offentlig færdsel. Det andet er Elementær
brandbekæmpelse hvor du lærer at forebygge og slukker en mindre brand, med forskellige
slukningsmetoder. Du fortsætter med grundfagene matematik og teknologi. Faget matematik
afsluttes med en eksamen, som du skal bestå.
Modul 4:
På dette modul fortsætter du med valgfags ugerne, som du i samarbejde med din kontaktlærer
har valgt. Indholdet i valgfagene er beskrevet ovenover. Du kommer til at gennemfører det sidste
certifikatfag Sikkerhed ved arbejde med Epoxy produkter. Du skal udfører en bygningskonstruktion
ud fra det i Byg modul 1 udarbejdede projekt. Du skal her lærer at opstille en forskalling. Du lærer
at klippe, bukke og binde armering til konstruktionen, samt at lukke forskallingen til beton
udstøbning. Du skal også skal også sammensætte, blande og udstøbe betonen. Du fortsætter med
grundfaget teknologi som afsluttes med en præsentation af hvad du har arbejdet med.
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Modul 5:
På dette modul vil du lærer du om simple belægningsopgaver i forskellige materialer, med korrekt
fald, kantsten og andre begrænsninger. Du kommer til at arbejde med bearbejdning, herunder
klipning og hugning af belægningssten og fliser, samt opbygning, komprimering af
belægningsbunden og afretning af underlag.
Du kommer her til at arbejde med opbygning, samling og understøtning af simpel hus kloak i
forskellige materialer. Du kommer til at lærer om de simple regler og krav der er til kloaksystemet.
Du kommer til at lærer om korrekt afvanding af overfladevand.
Du skal i dette modul udarbejde et skriftligt projekt der omhandler alle de elementer som bruges
til at lave et råhus. Du skal i projektet redegøre for arbejdsmiljøet på en byggeplads, kunne lave en
sikkerhedsplan / APV, samt hvordan man samarbejder på en byggeplads. Råhuset består af de
elementer som du tidligere har været igennem og har lært og hvor du komme til at udføre
arbejdet med fundament og terrændæk.
Dette modul afsluttes med en grundforløbseksamen, som skal bestås. For at du kan indstilles til
grundforløbs eksamen, skal du have bestået det uddannelsesspecifikke fag.
For at du kan få et grundforløbsbevis og starte på et hovedforløb, skal du have gennemført og
bestået alle certifikat fagene i grundforløbet, faget matematik og grundforløbseksamen.

2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og bedømmelse i de
enkelte læringsmoduler
Real kompetence vurdering.
Læringselement:
Kompetence vurdering
Varighed 2 dage plus samtale med den enkelte elev under den første uge.
Beskrivelse:
Real kompetence vurderingen skal afklare elevens viden og håndtering af håndværktøj, samt
afklare hvilket speciale eleven kunne tænke sig at uddanne sig i.
Vurderingen skal samtidig afklare om eleven har interesse i faget, viden om faget samt evt.
kroniske sygdomme eller lignende som faglæreren skal være opmærksom på.
Eleven får udleveret en tegning af en opgave, f.eks. en buk, som han selvstendigt eller i 2
mandsgruppe skal lave. Opgaven vurderes ud fra det medfølgende kvalitets skema og der gives
feedback på udførelsen.
Til de elever som bliver hurtig færdig kan der som ekstra opgave, udleveres en tegning af en skærekasse med
et lige snit og to 45 graders snit i hver retning.
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Denne bedømmes efter om alle snit er lige og har de korrekte vinkler.
Samtalen med eleven foregår på 2 mandshånd i et egnet lokale under uformelle former. Der kan evt. bruges
et samtaleskema eller en liste over spørgsmål som ønskes afklaret.

Evaluering:
Der er ingen eksamen i dette fag, men din lærer vil, løbende, give dig feedback på dine opgaver,
samt vejlede dig til at vælge de rigtige støtte / talent fag.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype:
Egnet teori lokale og praktik hal.

Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af max en uges varighed, som er
tilrettelagt af din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem gruppearbejde og
samtaler med faglærer. Ved dagens afslutning, er det en fælles opgave at rydde op.
Bedømmelse
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Du vil undervejs i undervisningen løbende blive bedømt i forhold til de præstationer og opgaver
du udfører i forløbet.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indehold og metoder.
 Klarlægge elevens viden om eget niveau
 Udpege områder, der kræver forstærket indsats, herunder behov for støtteundervisning.
 Klarlægge elevens faglige paratviden
 Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
 Inspirere eleven til yderligere læring
 Klarlægge de problemstillinger som eleven evt. har, som faglæreren skal være
opmærksom på

Valgfag:
Læringselement:
Uddannelsesspecifikke fag: Bonusfag
Varighed 2x1 uge
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Beskrivelse:
Undervisningen i bonusfag, skal give eleven en dybere forståelse for alle struktørfagets tre
specialer.
Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevens talent, således at eleven kan forstå og udføre
mere krævende konstruktioner end der normalt kræves på et grundforløb.
Undervisningen skal desuden bidrage til, at eleven kan vedligeholde og udvikle sine
kompetencer samt styrker sine færdigheder til det videre forløb i uddannelsen.
Eleven skal kunne udføre opgave der ligger tæt på hovedforløb 1.
Eleven skal kunne se sammenhængen mellem det skriftlige og praktiske arbejde.
Eleven skal trænes i selvstændig stillingtagen samt helhedstænkning og samarbejde.
Eleven skal føle motivation for at nyttigøre sin viden og erfaringer.
I den første uge skal du udfordreres på det teoretiske niveau, der ligger lige under hovedforløb
1. Du skal, ud fra den udleverede tegning, selvstændigt udarbejde en arbejdstegning over
opgaven enten som hånd eller som digital tegning.
Ud fra tegningen skal du lave en arbejdsbeskrivelse, som kan forstås af en ikke fagmand, en APV
over opgaven, en tidsplan, en materiale- og værktøjsliste, samt en kvalitets kontrol plan.
Ud fra din arbejdsbeskrivelse skal du udarbejde et tilbud, således at du ved hvor meget du skal
tage for dit arbejde.
Arbejdsopgaven udleveres til eleven, der i denne uge laver alt det teoretiske arbejde.








Arbejdes tegninger i snit og plan, enten som håndtegninger eller som digital.
APV på opgaven.
Arbejdsbeskrivelse.
Materialeliste.
Værktøjsliste.
Tidsplan
Tilbudspris.

Lærerkvalifikationer
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnede teori- og praktikhaller.
Målpinde
 Eleven kan udføre en arbejdstegning som håndtegning eller som digital tegning.
 Eleven kan kommunikation ved anvendelse af tegninger og arbejdsbeskrivelser.
 Eleven kan udføre en mængdeberegning, samt en kalkulation på arbejdspris.
 Eleven har grundlæggende viden om brugen tegningssymboler efter Dansk standart.
 Eleven har viden om udarbejdelse/opsætning af en arbejdsbeskrivelse og kalkulations
skema.
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Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af to uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og dig selv og vil væren en vekselvirkning mellem teoretisk indlæring, og praktisk
arbejde.
Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Ved dagens afslutning,
er det en fælles opgave at rydde op.
Bedømmelse
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Du vil undervejs i undervisningen løbende blive bedømt i forhold til de præstationer og opgaver
du udfører i forløbet.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indehold og metoder.
 Klarlægge elevens viden om eget niveau
 Udpege områder, der kræver forstærket indsats
 Klarlægge elevens faglige paratviden
 Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
 Inspirerer eleven til yderligere læring.

Valgfag:
Læringselement:
Uddannelsesspecifikke fag: Støttefag.
Varighed 2x1 uge
Beskrivelse:
Undervisningen i støttefag, skal give eleven en bedre forståelse for alle struktørfagets tre
specialer.
Undervisningen skal bidrage til at uddybe det i faget som eleven finder svært, således at eleven
kan forstå og udfører simple konstruktioner som det kræves på et grundforløb.
Undervisningen skal desuden bidrage til, at eleven kan udvikle sine kompetencer samt styrke
sine færdigheder til det videre forløb i uddannelsen.
Eleven skal kunne udføre opgave på grundforløbsniveau.
Eleven skal kunne se sammenhænget mellem det skriftlige og praktiske arbejde.
Eleven skal trænes i selvstændig stillingtagen samt helhedstænkning og samarbejde.
Eleven skal føle motivation for at nyttiggøre sin viden og erfaringer.
I den første uge skal du støttes på det teoretiske niveau, så du kan fuldfører grundforløbet.
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Du skal, ud fra den udleverede tegning, med hjælp fra din faglærer, udarbejde en
arbejdstegning over opgaven enten i hånd eller som digital tegning. Her efter skal du lave flageog klippeliste.
Ud fra tegningen skal du ligeledes lave en arbejdsbeskrivelse, en APV over opgaven, en tidsplan,
en materiale- og værktøjsliste, samt have viden om kvalitets kontrol.
Ud fra din arbejdsbeskrivelse skal du, hvis du har tid, udarbejde et tilbud, således at du ved hvor
meget du skal tage for dit arbejde.
Ud fra din viden om betonteknologi skal du lave en blande recept til din betonstøbning.
Arbejdsopgaven udleveres til eleven, der i denne uge laver alt det teoretiske arbejde.







Arbejde tegninger i snit og plan, enten som håndtegninger eller som digital.
APV på opgaven.
Arbejdsbeskrivelse.
Materialeliste.
Værktøjsliste.
Tidsplan

I den praktiske del, uge 2, skal du lave opgaven, enten alene eller sammen med en makker.
Ud fra arbejdsbeskrivelsen skal du /I planlægge arbejdet, så sikkerhedsreglerne overholde.
Du / I skal, med støtte fra din faglærer, lave forskallingen, armere væggen.
Da væggen ikke skal støbes, kan lukkesiden alternativt udføres som spredt forskalling.
Ved dagens afslutning, er det en fælles opgave at rydde op.
Lærerkvalifikationer
Faglærer ved struktøruddannelsen
Udstyrstype
Egnet teori og praktik haller.
Målpinde
 Eleven kan udføre en arbejdstegning som håndtegning eller som digital tegning.
 Eleven kan kommunikation ved anvendelse af tegninger og arbejdsbeskrivelser.
 Eleven har grundlæggende viden om brugen tegningssymboler efter Dansk standard.
Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af to uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem teoretisk indlæring, og praktisk
arbejde.
Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Ved dagens afslutning,
er det en fælles opgave at rydde op
Bedømmelse
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
15
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Du vil undervejs i undervisningen løbende blive bedømt i forhold til de præstationer og opgaver
du udfører i forløbet.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indhold og metoder.
 Klarlægge elevens viden om eget niveau
 Udpege områder, der kræver forstærket indsats
 Klarlægge elevens faglige paratviden
 Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
 Inspirere eleven til yderligere læring

Valgfag:
Læringselement:
Rapportskrivning/Fremlæggelse: Støttefag
Varighed 1 uge
Formål:
Undervisningen i valgfaget Rapportskrivning/Fremlæggelse, skal give eleven forståelse i
opbygning af en rapport og giver grundlæggende færdigheder i fremlæggelse med brugen af
PowerPoint.
Faget er et støttefag, som skal give eleven kompetence til at vælge og anvende anerkendte
metoder, til at løse arbejdsopgaver i overskuelig teoretisk og praktisk sammenhæng.
Undervingen er primært teoriorienteret og ender med en praktisk fremlæggelse af de
færdigheder som eleven har opnået.
Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan vedligeholde og udvikle sine kompetencer samt
styrker sine færdigheder til det videre forløb i uddannelsen.
Emner:
 Word
 PowerPoint
 Opbygning af rapport
 Opbygning af en præsentation
 Fremlæggelse
 Informationssøgning ved hjælp af IT-værktøj
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af en uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem gruppearbejde og selvstændig
indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Ved dagens
afslutning, er det en fælles opgave at rydde op.
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Lærerkvalifikationer:
Lærer ved struktørfaget
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Du vil undervejs i undervisningen løbende blive bedømt i forhold til de præstationer og opgaver
du udfører i forløbet.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indhold og metoder.






Klarlægge elevens viden om eget niveau
Udpege områder, der kræver forstærket indsats
Klarlægge elevens faglige paratviden
Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
Inspirere eleven til yderligere læring

Valgfag:
Læringselement:
Erhvervsfag 3/Jobsøgning: Støttefag
Varighed 1 uge
Beskrivelse:
I dette fag vil du lærer hvordan du søger efter en lærerplads.
Du vil lærer at læse og forstå en jobannonce, skrive en ansøgning, samt et C.V.
Du vil få indblik i optræden over for en evt. kommende arbejdsgiver, samt viden om hvordan din
på påklædning virker på dine omgivelser i en jobsøgnings situation og hvordan du forbereder dig
til en jobsamtale.
Du lærer samtidig at kunne søge efter lærerpladser på nettet.
Du skal i lektionerne skrive en ansøgning til en mester, hvorefter du blive udsat for at skulle til
jobsamtale. Her vil du få tilbagemelding på din optræden, samt på dine spørgsmål til din mester.
Du skal i lektionerne:
 Udarbejde et C.V.
 Udarbejde en eller flere ansøgninger.
 Lave en listeover de firmaer du vil søge job i.
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 Være til jobsamtale på skolen.

Efter de tolv lektioner, skal du ud og søge en lærerplads ud fra din jobsøgnings liste.
Du skal efterfølgende kunne dokumentere hvor du har søgt lærerplads.
Lærerkvalifikationer
Faglærer ved struktøruddannelsen
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et læringsforløb af en uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og vil væren en vekselvirkning mellem øvelser og selvstændig indlæring. Studiemiljøet
er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Ved dagens afslutning, er det en
fælles opgave at rydde op.
Bedømmelse
Der er ingen bedømmelse i dette fag, din lærer vil give dig tilbage melding på øvelserne.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indehold og metoder.
 Klarlægge elevens viden jobsøgning.
 Klarlægge elevens evne / vilje til at søge en lærerplads.

Valgfag:
Erhvervsfag 3.
Læringselement:
Erhvervsfag 3/VFU, Virksomhedsforlagt undervisning: Støttefag
Varighed 1 uge.
Beskrivelse:
I dette fag skal du ude hos en mester / arbejdsgiver, afprøve dit fagspeciale.
Du vil ude på en byggeplade, få indsigt i hvordan hverdagen for en struktør, samt indblik i de
mange forskellige opgaver der er i faget.
Du skal under vejledning af mester eller en svend udfører det arbejde som du blive sat til.
Du skal fører en logbog / dagseddel over det arbejde som mester eller hans stedfortræder
underskriver, som dokumentation for din uge i virksomheden.
 Eleven skal fordybe sig i det speciale han har tænkt at uddanne sig i.
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 Blive mere rutineret i specialet.
 Klarlægge elevens viden om faget.
 Klarlægge elevens evne / vilje til at søge en lærerplads.
Lærerkvalifikationer
Uddannet struktør på byggepladsen
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Læringsmiljø
Arbejdet foregår ude p byggepladsen hos en mester eller en virksomhed.
Bedømmelse
Der er ingen bedømmelse i dette fag.

Valgfag:
Læringselement:
AutoCAD: Støttefag
Varighed 1 uge
Undervisningen i valgfaget AutoCAD, skal give eleven forståelse i brugen af AutoCAD og give
eleven grundlæggende færdigheder i brugen af AutoCAD.
Faget er et støttefag, som skal give eleven kompetence til at anvende AutoCAD til at løse
arbejdsopgaver i en overskuelige teoretisk og praktisk sammenhæng i uddannelsen (struktør).

Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan AutoCAD er opbygget.
Og lærer at håndtere dele af de muligheder AutoCAD blandt andet giver for opsætning af egne
standarder og datagenbrug. Eleven vil efterfølgende være i stand til, at effektivisere sit daglige
arbejde med udførelsen af tegneopgaver. Eleven vil ligeledes opnå forståelse for, de
problemstillinger der kan være i et samspil mellem håndværket og teknologien.
Emner:
 Brugerfladen
 Menu Browser
 Applikationsmenu
 Lag struktur (Layer)
 Genvejstaster
 Skravering (Hatch)
 Målsætning (Units)
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Signatur
Kommandolinjen
ObjeNEXTnap (Osnap)
Print
Opsætning af plan- og snittegning

Beskrivelse:
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af en uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og dig selv og vil væren en vekselvirkning mellem gruppearbejde og selvstendig
indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov.
Undervisningen er primært teoriorienteret og ender med en praktisk fremlæggelse af de
færdigheder som eleven har opnået. Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan vedligeholde
og udvikle sine kompetencer samt styrker sine færdigheder i AutoCAD til det videre forløb i
uddannelsen.
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Læreren skal kunne tegne AutoCAD på mellemniveau.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indehold og metoder.






Klarlægge elevens viden om eget niveau
Udpege områder, der kræver forstærket indsats
Klarlægge elevens faglige paratviden
Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
Inspirere eleven til yderligere læring
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Elementær Brandbekæmpelse
Varighed: 0,5 dag
Formål:
Elementær brandbekæmpelse, her får du praktiske og teoretiske forudsætninger for at vide,
hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand, og hvordan du ved simple hjælpemidler og
metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse inden brandvæsenets ankomst.
Emner:
 Brandtrekanten
 Forbrændings- & slukningsteori
 Trinvis brandslukning
 Slukningsmidlers anvendelse
 Brandforebyggelse
 Slukningsmidlers anvendelse
 Praktiske øvelser
Beskrivelse:
Kurset har en varighed på 3 timer. Et teoretisk modul af 2 timers varighed, hvor du får den nødvendige teori
inden for brandbekæmpelse og forebyggelse, og et praktisk modul på 1 time, hvor du kan prøve forskellige
slukkertyper i praksis. Kurset er også med til at sætte fokus på den daglige sikkerhed og brandforebyggelse.

Undervisningen vil give dig et teoretisk og praktisk kendskab til elementær brandbekæmpelse,
brandforebyggelse og de mulige konsekvenser som følge af brand i virksomheden eller i
hjemmet. Du vil endvidere opnå en vis fortrolighed med anvendelse af brandudstyr og være
bedre rustet til at yde den første indsats ved en brand, med redning af mennesker og begrænse
ilden.
Lærerkvalifikationer:
Instruktør i elementær brandbekæmpelse
Udstyrstype
Egnet teori lokale og praktik med brandbekæmpelsesudstyr.
Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus.
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Førstehjælp
Varighed: 2 dage
Førstehjælp efter Dansk 1.hjælpsråds og undervisningsministeriets retningslinjer. Her får eleven
praktiske og teoretiske forudsætninger for at vide, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af en
ulykke. Og metoder der kan hjælpe dig og den tilskadekommen indtil den professionelle hjælp
kommer til ulykkesstedet.
Formål:
Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne den viden, de færdigheder og holdninger, der
kræves for at kunne gennemføre førstehjælpsuddannelse jævnfør Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer.
Emner:
 Hjerte-lunge-redning
 Livreddende førstehjælp
 Førstehjælp ved sygdomme
 Førstehjælp ved tilskadekomst
Beskrivelse:
Undervisningen indeholder ud over den livreddende førstehjælp og genoplivning også
undervisning i korrekt alarmering via 1-1-2, anvendelse af førstehjælpens 4 hovedpunkter,
førstehjælp til mindre skader, behandling af forbrændinger, forgiftninger m.v. samt førstehjælp
ved forstuvninger og knoglebrud. Under “Førstehjælp ved sygdomme” undervises kursisterne i
førstehjælp i bl.a. blodprop i hjertet, epilepsi, sukkersyge samt psykisk førstehjælp.
Eleven undervises også i hvordan man handler hensigtsmæssigt på et skadested, herunder
håndterer flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at
komme til skade. Der undervises i forebyggelse af shock, herunder at føre en beroligende
samtale med den tilskadekomne, samt alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i
forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
Lærerkvalifikationer:
Uddannet førstehjælpsinstruktør
Udstyrstype
Egnet teori lokale med 1. hjælps udstyr.
Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus.
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Rulle- og bukkestillads
Varighed: 1 dag
Rulle- og bukkestillas er et 1 dag kursus hvor du selvstændigt og i samarbejde med andre
opstille, ændre og nedtager rulle- og bukkestilladser, således at du kan arbejde med disse
stilladstyper i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004
"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".
Emner:
 Forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende
stilladser Opstilling af rullestillads
 Sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser Opstilling
af bukke stillads
 Foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned
 Forståelse af brug af brugsanvisninger
 Sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de
pågældende stilladsers sikkerhed i fare
 Tilladte belastningsforhold
 Andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring
Beskrivelse:
Eleven kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen
for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert
at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan
foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation
til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren,
leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen. Eleven kan varetage egen og andres
sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud
fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden
om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Eleven har viden om
lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan
vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelige råd og korrosionsskader.
Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og
nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni
2004.
Lærerkvalifikationer:
Uddannet instruktør i rulle- og bukkestillads
Udstyrstype
Egnet teori lokale og praktik med rulle/bukke stillads.
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Certificering:
Af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om
anvendelse af tekniske hjælpemidler, fremgår det af bilag I, pkt. 6.24 ”Ved opstilling, ændring af
opstilling og nedtagning af stilladser højere end 3 meter må der kun beskæftiges personer, der
har gennemgået en særlig uddannelse, eller som på grund af deres faglige uddannelse er
kvalificeret til at opstille den pågældende stilladstype. Uddannelsen udarbejdes af
arbejdsmarkedets parter og godkendes af Arbejdstilsynet. ”

Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Varighed: 2 dage
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der
arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning
af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.
Formål:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne
kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge
trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Emner:
 anvende gældende lovgivning og bestemmelser ved afmærkning af vejarbejder
 angive i hvilke tilfælde der kræves godkendelse fra vej- og politimyndigheden
 udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder med
godkendt afmærkningsmateriel
 afhjælpe fejl og mangler ved afmærkning af vejarbejder, og dermed eliminere
ulykkesfaktorer
 medvirke til at sikre din egne personlige og kollegers sikkerhed og medvirke til at øge
trafiksikkerheden for andre trafikanter
Kursusbevis:
For opnåelse af bevis skal deltagerne bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet.
Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal
fornys.
Lærerkvalifikationer:
VEU; Vejen som arbejdsplads Trin 1 og Trin 2
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
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Certificering:
Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder og ombygninger
af vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, som skal udføre afmærkning
af vejarbejder skal være i besiddelse af uddannelsesbevis fra Vejen som arbejdsplads –
Certifikat. Uddannelseskravet er defineret som Bygherrekrav for vejarbejder på statsvejnettet i
Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder
på statsvejnettet, juni 2012. I denne instruks er endvidere defineret de uddannelseskrav, som
gælder for undervisere på den arbejdsmarkedsuddannelse, der giver bevis for Vejen som
arbejdsplads – Certifikat.
Af vejreglerne fremgår, at uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet,
hvorefter uddannelsen skal fornyes.

Teknologi
Varighed 2 uger
Læringselement:
Eleverne undervisning i teknologi niveau F, som er en integreret del af den løbende
undervisning. Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter og
materielle samt viden om teknologisk udvikling og om den centrale rolle, som håndværk og
teknologi spiller i samfundets udvikling
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår forståelse for, hvordan man løser
virkelighedsnære problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab,
og at succesfuld teknologiudvikling forudsætter integration af en række forskellige
kompetencer. Disse kompetencer strækker sig fra det håndværksmæssige til det kreative og
innovative.
Emner:
 Udvikle og fremstille et produkt
 Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
 Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
 Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende
Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne
produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt, udarbejde dokumentation,
integrerer konkrete håndværksmæssige færdigheder med en række andre færdigheder, som er
nødvendige for at produktudvikle og imødekomme kunde- og brugerbehov.
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Undervisningen skal medvirke til opbygning af elevernes forståelse for den komplekse
sammenhæng der er mellem samfundsudvikling og den naturvidenskabeligudvikling.
I faget arbejdes der med virkelighedsnære problemstillinger, og der fremstilles konkrete
produkter til løsning af disse.
 Formulering af problemer
 Opstilling af løsningsmuligheder
 Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker
 Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen
 Materialevalg under hensyntagen til produktion, funktion og pris
 Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

Matematik F.
Varighed 2 uger
Læringselement:
Faget er spredt over alle fem moduler, og bliver delvis inddraget i den praktiske undervisning.
Eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at inddrage, og anvende matematiske
modeller i det daglige arbejde som struktør.
At eleven får grundlag for videre uddannelse
Beskrivelse:
Undervisningen foregår dels som tavle undervisning og dels som praktisk anvendelse af
matematik i undervisningen i hallen. Tavleundervisning søges begrænset til blokke af højst
Eleven vil lære om:
 Mål og vægt
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Forholdsregning (måleforhold)
Brøkdele, herunder %
Geometri
Vinkler
Areal
Rumfang
Retvinklet trekant
Erhvervsfagligt emne: Koter og fald (o/oo - fald)
Mængde udtræk

Oplæg til den praktiske anvendelse gives som problematiserende opgave, der skal løses i praktik hallen.

Eleven stilles over for en opgaves der skal løse med hjælp af matematiske modeller
Den given opgave er praktisk og omfatter erhvervsfaglige beregninger, der viser, at eleven
mestrer at bruge matematiske modeller, og at eleven forstår sammenhængen mellem den
praktiske matematikforståelse og koblingen til praktiske arbejde.
Eleven skal kunne dokumentere hvordan han er kommet frem til resultatet af den stillede
opgave.
Evaluering:
Eleven vil undervejs i undervisningen løbende blive bedømt i forhold til de præstationer og
opgaver som udføres i forløbet
Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og
formalismekompetence).
Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i
erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af
disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence)
Eleven kan genkende og løse erhvervsmæssige og almene opgavetyper det ved hjælp af
matematisk.
Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder.
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.
Lærerkvalifikationer:
Grundfagslærer uddannet i matematik og faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype:
Egnet teori lokale og praktik hal.
Læringsmiljø:
Undervisningsmiljøet på skolen er bygget som et fleksibelt læringsmiljø, med en vekselvirkning
mellem teoretisk og praktisk undervisning, hvor matematikken bliver inddraget i den praktiske
undervisning.
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Bedømmelse
Der afsluttes med en skriftelig eksamen der varer to timer.
Ved eksamen kan anvendes alle skriftlige og trykte hjælpemidler samt godkendt lommeregner.
Der må altså ikke bruges telefon eller PC eller iPad eller lignende.
Men man kan bruge skriftlige notater og gamle opgaver og bøger og andre skriftlige
hjælpemidler.
Der gives karakter på 7-trins skala.

Tegning.
Læringselement:
Projektions tegning
Varighed: 2½ dag.
Formål:
At give eleven forståelse for hvordan man forstår og laver en projektionstegning.

Emner:






Eleven skal have kendskab til projektionstegning.
Eleven skal have kendskab til hvordan emnerne vendes og drejes i forhold til projektions aksen.
Eleven skal have viden og de forskellige stregtyper og dens anvendelse.
Eleven skal have viden om tegningshoveds funktion.
Elevens skal have viden om notefeltets funktion.

Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning få forståelse for den måde en tegning læses på, samt kende forskel
på grundplan og snit tegninger. Samtidig skal eleven lære om de standarter der bruges i
tegninger, steg typer, have viden om hvordan notatfeltet bruges, samt selvstendigt udføre
projektions tegninger.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale.
Læringsmiljø
Læringsaktiviteten er tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem
opgaveløsning og tavle undervisning. Ved dagens afslutning, er det en fælles opgave at rydde
op.
Bedømmelse:
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Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført. Der afholdes ingen
eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det produkt og det materiale
som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i forhold til fagets mål

Nivellering
Varighed 2½ dag
Eleven lærer at udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen
med relevante nivellerings- og laserinstrumenter og at afsætte relative og absolutte koter i
henhold til Dansk Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. For at kunne
udføre højdeafsætningsopgaver lærer eleven at beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter
beliggende over og under sigteplan.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan man kan udfører
nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter. For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder skal
deltagerne desuden kunne kontrollere instrumenternes præcision.
Emner:
 Linje- og fladenivellement
 Højde- vinkelafsætning
 Målebogsføring
 Sikkerhed og arbejdsmiljø ved nivellering
Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i form af
målebog og at foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments
afsætning, samt foretage udregning af skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter,
arealer og rumfang. For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder bliver eleven i stand
til at kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation. Eleven skal
også udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Bedømmelse:
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Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.

Kloak
Varighed: 1 uge
På dette forløb vil eleven for første gang få kendskab til kloakering i undervisningen.
Her vil eleven få kendskab til de mest almindelige egenskaber, begreber og fagudtryk, herunder
fysiske begreber vedrørende kloakering. Eleven får også brug for sin viden fra nivellering &
afsætning undervisning, da kloakken skal udføres i en korrekt højde får at afløbsvandet løber
den rigtige vej i afløbssystemet.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan man løser mindre
kloakeringsopgaver. For viden om de problemstillinger der er i forbindelse med udførelse af
kloakarbejde. Kan anvende faglige udtryk og begreber i en praktisk arbejdsproces og følge
vejledninger og arbejdstegninger.
Emner:
 Hovedkloaksystemet
 Fælles og separat kloaksystemer
 Afløbsplaner/Signaturer
 Udførelse af mindre kloakopgaver
Beskrivelse:
Eleven vil på dette forløb få den grundlæggende viden om kloakering af mindre afløb anlæg.
Du vil lærer om kloak systemer, promillefald, højdeafsætning af kloakledninger og brønde, samt
få den grundlæggende viden og færdighed i at lægge en mindre kloaksystem. Herunder kunne
samler og understøtte en huskloak korrekt og lægge huskloakken med det korrekt fald.
Undervisningen skal medvirke til opbygning af elevernes forståelse for sammenhænget mellem
den teoretiske viden og den praktiske udførelse.
I faget arbejdes der med virkelighedsnære problemstillinger, og der fremstilles konkrete
produkter til løsning af disse.





Materialevalg
Løsningsmuligheder/funktion
Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker
Miljømæssige aspekter i forbindelse med arbejdsudførelsen
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Både under og efter en arbejdsopgave er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset om
vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale og praktik faciliteter.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

Byg 1
Varighed: 1 uge
Undervisningen i Byg 1 er opstarten på den teoretiske del af udarbejdelsen på en givende
bygningsdel af beton. Her vil eleven lære at lave en arbejdstegninger til en forskallings opgaven,
udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering), materiale liste, værktøjs liste, tidsplan og tilbuds
materiale.
Formål:
Grundlæggende forståelse for hvordan man laver arbejdstegninger, APV, udregner materialeværktøjs liste og tidplan sådan at eleven senere kan koble hele materialet sammen og lave et
komplet tilbud. Og grundlæggende forståelse for hvordan man udfører en arbejdsopgave
sikkerhedsmæssigt korrekt.
Emner:






Arbejdstegninger (plan, snit og opstalt)
Bukke- klippe liste og flage liste.
Materiale og værktøjs liste.
APV.
Tidsplan.
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Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning udarbejde en arbejdstegning i IT, hvorefter eleven skal konstruere
sin opgave i praktikhallen efter sin arbejdstegning. Eleven skal ligeledes lave en materiale- og
værktøjsliste som indeholder alle de arbejdsredskaber og materialer som skal bruges for at
udføre opgaven. Eleven skal også udarbejde en APV, som giver dem indsigt i hvordan man skal
begå sig på værkstedet og udføre en arbejdsopgave, uden at eleven eller andre kommer til
skade. Her tænker man på f.eks. på de rigtige løfteteknikker og sikkerhedsværn. Eleven vil også
arbejde med en tidsplan (hvor lang tid har man til udførelsen af opgaven), her skal de planlægge
de forskellige arbejdsprocesser der er i den givende arbejdsopgave.
I slutningen af forløbet vil der være en gennemgang af afsætning af arbejdsareal og opstilling af
en forskalling. Både under og efter en arbejdsopgave er oprydningen en vigtig del af elevens
arbejde, uanset om du er i et teori- eller et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men
eleven vil blive vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.

Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

Byg 2
Varighed 1 uge
Byg 2, her arbejder eleven videre med de kompetencer som eleven har opnået på Byg 1.
Eleven skal nu i gang med den mere praktisk orienteret del af en byggeopgave. Her skal eleven
afsætte sit arbejdsfelt, opstille sin forskalling og isætte armering inden udvalgte opgaver vil blive
støbt. Under hele processen skal eleven selv føre kvalitetskontrol med udførelsen af opgaven.
Opgaven vil her blive udført efter det tegningsmateriale, tidsplan samt APV materiale som
eleven har udarbejdet på Byg 1
Formål:
Eleven skal have grundlæggende forståelse for afsætning af arbejdsopgaven og opbygning af
opgave, således at måltolerancer og arbejdsmiljø regler bliver overholdt. Eleven skal også lære
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at føre kvalitetskontrol gennem hele arbejdsprocessen og lære hvor vigtig det er, at en tidsplan
overholdes og man vælger det rigtige værktøj og materiale når en opgave skal udføres.
Emner:
 Opstille og lukke form.
 Klippe, bukke og binde jern.
 Kvalitets kontrol med form og armering.
 Kvalitets kontrol med arbejdsmiljø og tidsplan.
 At tjekke om materiale og værktøjs liste holder stik.
 Grundlæggende forståelse for en beton blandings recept.
Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning kunne afmærke sit arbejdsområde og sine modullinjer, for derefter
at bygge sin væg. Her vil eleven lave sin forskallingsform, bukke, klippe, binde og montere sit
jern i formen, hvorefter formen lukkes sammen og spændes. Igennem hele ugen vil der mellem
læreren og eleven foretages sammenligning mellem det teoretiske arbejde (kvalitets kontrol,
materiale og værktøjs liste og tidsplan.) og det praktiske arbejde i hallen.
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

Simpelt håndværktøj & entreprenørværktøj.
Varighed 2 dage.
I faget simpelt håndværktøj & entreprenørværktøj, her vil eleven få gennemgået og afprøvet
div. hånd- og entreprenørmaskiner på værkstedet. Eleven vil ligeledes få gennemgået den
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teoretiske del under arbejdsmiljøfaget i teori undervisningen, således at eleven forstår den
korrekte og sikre brugen af div. hånd- og entreprenørmaskiner som eleven skal bruge på skolen.
Formål:
Formålet er, at eleven for en grundlæggende forståelse for brugen af div. håndværktøj og
entreprenørmaskiner samt det sikkerhedsudsyr som følger maskinerne. Undervisningen sikrer
at hverken elev eller maskiner kommer til skade ved brug af disse, ydermere vil eleven få en
grundlæggende indsigt i hvordan maskinerne skal vedligeholdes og i nogle tilfælde
transporteres.
Emner:
 Sikker forvaring
 Sikker transport
 Vedligeholdelse
 Sikker brug
 Håndmaskiner
o Skruemaskiner
o Boremaskine
 Entreprenørmaskiner
o Flæk sav
o Afkorter
o Klippe maskine
o Pladevibrator
Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning lære de grundlæggende principper for sikkerhedsmæssig korrekt
anvendelse af hånd og entreprenør maskiner, både ved forvaring, altså når maskinen ligger i
bilen eller på lageret, ved transport f.eks. når man går med den i hånden ude på byggepladsen,
ved vedligeholdelse hvor maskine blive samlet forkert og selvfølgelig brugen af maskinen.
Både under og efter en arbejdsopgave er oprydningen en vigtig del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale og praktik faciliteter.
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Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren i løbet af grundforløbet,
opgaverne bliver gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

Afsætning
Varighed 2,5 dage
Eleven lærer at udføre afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter. I afsætning arbejde eleven videre med de kompetencer som
eleven har fået i faget nivellering.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan man kan udføre
afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og
laserinstrumenter. Og være med til at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder ved
opsætte af galger, når man udføre et fundament/terrændæk.
Emner:
 Skelpæle
 Byggelinjer
 Galger
 Kontrol af målpunkter
 Sikkerhed og arbejdsmiljø ved afsætning
Beskrivelse:
Læringsaktiviteten er tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem
gruppearbejde og selvstændig indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret
undervisning efter behov.
Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan vedligeholde og udvikle sine kompetencer samt
styrker sine færdigheder i nivellering og afsætning til det videre forløb i uddannelsen.
I faget arbejdes der med de problemstillinger, som eleven skal tage højde for når en
afsætningsopgave skal udføres. Eleven skal i forbindelse med afsætning foretage udregning af
retvinklede trekanter, arealer, for at fremstille det konkrete produkt ved hjælp af de korrekte
arbejdsredskaber og metoder.
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
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Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.

Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.

Belægning
Varighed 1 uge
I faget belægning undervises eleven om de grundlæggende belægningsbestemmelser og normer
inden for belægning, samt opbygning af fortov. Eleven lærer også om vigtigheden af promile
fald på fortov efter dansk standard, samt vigtigheden af forbandt og fugning i belægningen.
Derudover lære eleverne at lægge aftrækningsrør og trække modul linjer. Eleven får også en
teoretisk gennemgang af de forskellige vejklasser.
Formål:
Formålet med undervisningen er at eleven får forståelse for udførelsen af belægningsopgaver
inden for anlægsbranchen, og forståelse for brugen af det relevante værktøj. Eleven skal også
opnå kompetencer i afsætning samt enkelte belægningsbestemmelser efter dansk standard.
Emner:






Belægningsbestemmelser
Afsætning af fortov
Promile fald
Sikkerhed og arbejdsmiljø ved belægning
DS. For belægning. (Dansk Standard.)

Beskrivelse:
Eleven skal under vejledning udføre belægningsopgaver samt dokumentation i form af
materialeliste og tegning af opgaven. Eleven opnår kompetencer i afsætning og kvalitetssikring
af opgaven ved at kunne beregne diagonalen, og trække modullinjer og beregne fald af
belægningen. Derudover lærer eleven også at udføre arbejdet efter gældende regler om
sikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover lærer eleven også at udføre arbejdet inden for den
gældende DS, Og det tilhørende arbejdsmiljø. Både under og efter en arbejdsopgaven er
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oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset om vi er i et teori- eller i et praktiklokale.
Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive vurderet på sin indsats på dette område.
Lærekvalifikationer
Faglærer ved Struktøruddannelsen
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.
Bedømmelse
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde, og heraf gives der en karakter i
forhold til fagets mål.

IT/CV
Varighed 1 uge
Eleven tilbydes undervisning i IT/CV, her kommer eleven igennem de mest grundlæggende,
relevante og brugte funktioner i AutoCAD og Word samt end introduktion til Excel. Som skal give
eleven fundamentalt forståelse for hvordan man udarbejder en tegning på AutoCAD og
opbygger en ansøgning samt et CV, effektivt, præsentabelt og ensartet og derved styrke
formidlingen til sine modtagere.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan AutoCad og Word er
opbygget. Og lærer at håndtere dele af de muligheder AutoCAD og Word blandt andet giver for
opsætning af egne standarder og datagenbrug. Eleven vil efterfølgende være i stand til, at
effektivisere sit daglige arbejde med udførelse af tegninger og opgaver i Word. Eleven vil
ligeledes opnå forståelse for, de problemstillinger der kan være i et samspil mellem håndværket
og teknologien.

Emner:
 Brugerfladen og de generelle indstillinger
 Opsætte en ansøgning samt et CV i Word
 Opbygge af plan- og snittegning
 Billeder og grafik
Beskrivelse:
Læringsaktiviteten er tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem
gruppearbejde og selvstændig indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret
undervisning efter behov.
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Undervisningen skal medvirke til opbygning af elevenes forståelse for den komplekse
sammenhæng mellem det teoretiske og praktiske sammenspil i hverdagen.
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
IT på mellemniveau
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.

Lille hus/arbejdsmiljø/rapport
Varighed 3 uger
Eleven skal her bruge alle de grundlæggende færdigheder, som eleven har gennemgået på de
foregående moduler, tegning, nivellering, kloak, matematik, afsætning, belægning og teknologi.
Her vil du i samarbejde med andre studerende, udføre projektopgaven lille hus som gruppe
arbejde.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, de arbejdsprocesser som
eleven har lært på nuværende tidspunkt og kunne udføre disse i samarbejde med andre.
Opgaven skal også medvirke til, at give eleven forståelse for vigtigheden i og betydningen for, at
alle samarbejdspartner/kollegaer møde til tiden/møde op, så arbejdet bliver færdig efter den
aftalte tidsplanen.
Emner:
 Kloak
 Fundament
 Terrændæk
 Vægelement
 Belægning
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Beskrivelse:
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af tre ugers og 2 dage varighed, som er
tilrettelagt af din lærer og gruppe. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning
efter behov. Projektet vil have nogle grundmoduler som gruppen skal udføre, hvorefter
eleverne har mulighed for, at arbejde med den linje som eleven har valgt ”byg, anlæg eller
brolægning”.
Eleverne skal her tilrettelægge arbejdsprocessen i teori, hvor eleverne skal udføre
tegningsmateriale og materialeberegninger for udførelse af projektet. Eleverne skal ligeledes
tage højde for de sikkerheds- og miljøregler der er ved arbejdets udførelse, samt udarbejde en
rapport og fremlægge denne i forum.
Nogle af de elementer som projektopgaven/rapporten skal indeholde er følgende:






Arbejdstegninger
Materiale beregning
APV
Tidsplan
Præsentation af udførelsen/arbejdsproces ”PowerPoint

Både under og efter en arbejdsopgave er oprydningen en vigtig del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
IT på mellemniveau
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.
I dette projekt skal du udføre en projekt/arbejdsmappe.
Mappen skal blandt andet indeholde beskrivelse af opgaven og hvordan du vil udfører opgaven. Du skal
også beskrive hvordan du vil overholde sikkerheden i forbindelse med arbejdet du skal udfører i praktik.
Du skal tegne en opgave med plan, og snittegning af opgaven. Du skal fremlægge dit projekt for din
faglærer og fortælle hvordan du vil arbejde med projektet.
Du skal i praktik udfører kloakdelen, beton arbejdet med fundamenter, gulve og vægge. Du skal også
udfører belægningsdelen, som kan være i beton eller granit.
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Når projektet er afsluttet, gennemgår du projektet med din faglærer.

Eleven tilbydes undervisning i IT/CV, her kommer eleven igennem de mest grundlæggende,
relevante og brugte funktioner i PowerPoint og Word, Som skal give eleven grundlæggende
forståelse for hvordan man udføre og opbygger en præsentation, ansøgning samt et CV,
effektivt, præsentabelt og ensartet og derved styrke formidlingen til sine modtagere.
Desuden lærer eleven at bruge visuelle- og multimedieeffekter, så man kan lade sin kreativitet
blomstre og gøre sin præsentation mere levende.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleven opnår forståelse for, hvordan PowerPoint og Word er
opbygget. Og lærer at håndtere dele af de muligheder PowerPoint og Word blandt andet giver
for opsætning af egne standarder og datagenbrug.
Eleven vil efterfølgende være i stand til, at effektivisere sit daglige arbejde med udførelsen af
mindre præsentations opgaver. Eleven vil ligeledes opnå forståelse for, de problemstillinger der
kan være i et samspil mellem håndværket og teknologien.
Emner:
 Brugerfladen og de generelle indstillinger
 Opsætte en ansøgning samt et CV i Word
 Opbygge en præsentation fra bunden
 Tilpasning af en PowerPoint præsentation
 Billeder og grafik
Beskrivelse:
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb af en uges varighed, som er tilrettelagt af
din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem gruppearbejde og selvstændig
indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov.
Undervisningen skal medvirke til opbygning af elevenes forståelse for den komplekse
sammenhæng mellem det teoretiske og praktiske sammenspil.
I faget arbejdes der med de problemstillinger som eleven har svært ved, for at fremstille det
konkrete produkter til løsning af disse.





Formulering af problemer
Opstilling af løsningsmuligheder
Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker
Konstruktions- og redigeringsprocesser

Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
IT på mellemniveau
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.
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Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.
Formålet med bedømmelsen skal være med til at hjælpe eleven samt at evaluere
undervisningens indehold og metoder.
 Klarlægge elevens viden om eget niveau
 Udpege områder, der kræver forstærket indsats
 Klarlægge elevens faglige paratviden
 Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten i gruppe eller individuelt
 Inspirere eleven til yderligere læring

Epoxy
Varighed 2 dage
Formål

Kurset er et sikkerhedskursus i sikkerhedsbelagte stoffer og materialer.
Der er 2 hovedemner, et i epoxy og isocyanater og et i asfalt og bitumen.
Du vil på kurserne lære om de sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger der skal tages når du
arbejder med disse materialer.
Der er fuld mødepligt, da dette er et certifikatkursus.
Målpinde:
 Eleven kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved arbejde
med kold asfalt og bitumen efter arbejdstilsynets bestemmelser.
 Eleven kan vejlede andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved i forbindelse
med arbejdet.
 Eleven kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt
fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser efter Arbejdstilsynets
bestemmelser.
 Eleven kan vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler.
 Eleven kan anvende substitution, brugsanvisninger, koder og hygiejniske forholdsregler.
Emner:
 Sikkerhed og arbejdsmiljø
Beskrivelse:
Kurset er et sikkerhedskursus i sikkerhed ved brug af epoxy materialer og produkter.
Du vil på kurserne lære om de sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger der skal tages når du
arbejder med disse materialer.
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Læringsaktiviteten er tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem
gruppearbejde og selvstændig indlæring. Studiemiljøet er afvekslende med lærerstyret
undervisning efter behov.
Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan vedligeholde og udvikle sine kompetencer samt
styrker sine færdigheder i faget.
I faget arbejdes der med de problemstillinger, som eleven skal tage højde for når en opgave skal
udføres.
Både under og efter en arbejdsopgaven er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset
om vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Udstyrstype
Egnet teori lokale med IT udstyr og praktik faciliteter.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.
Form:
Forløbet vil være lærerstyret, induktiv og helhedsorienteret.
Undervisningsmateriale:
Diverse teoriske materialer.
Sikkerhedsudstyr til demonstration.

Arbejdsmiljø
Varighed: Løbende over 20 uger
Eleverne tilbydes undervisning i arbejdsmiljø, som er en integreret del af den løbende
undervisning. Her får eleven praktisk og teoretisk viden om de sikkerheds- og sundhedsmæssige
regler på arbejdspladsen.
Formål:
Formålet med undervisningen er, at give eleverne den viden, de færdigheder og holdninger, der
kræves for at tilgodese egne og andres sikkerhed, ved planlægning og udførelse af faglige
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arbejdsopgaver. Så de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler overholdes på gældende
arbejdsområder.
Emner:
 Sikkerhed og sundhed
 Fysiske- og psykiskes arbejdsmiljø
 APV
Beskrivelse:
Eleven vil være med til at planlægge og udføre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om
ergonomi, samt indgå som medhjælpere i udførelsen af almindelige bygge- og anlægsaktiviteter,
herunder etablering, indretning og vedligeholdelse af byggepladsens forskellige
velfærdsmæssige og produktionsmæssige installationer.
Eleven undervises også i hvordan man laver og udfører en arbejdspladsvurdering (APV) og får
indsigt i hvem og hvornår der skal være en arbejdsmiljøorganisation for koordinering af
sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet samt opnå kendskab til
arbejdsmiljølovgivningen.

Både under og efter en arbejdsopgave er oprydningen en vital del af elevens arbejde, uanset om
vi er i et teori- eller i et praktiklokale. Oprydningen er en fælles opgave, men eleven vil blive
vurderet på sin indsats på dette område.
Lærerkvalifikationer:
Faglærer ved struktøruddannelsen.
Bedømmelse:
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Der afholdes ingen eksamen i faget, men eleven bliver bedømt ud fra udgangspunkt i det
produkt og det materiale som dokumenterer elevens arbejde.

2.3 Afsluttende standpunktsbedømmelse
Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren
udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen)
Regler og overgangskrav for elever med grundforløb efter gammel ordning:
Elever der har afsluttet et grundforløb efter de gamle regler (gammel version), kan overflyttes til
de nye regler (ny version) ved at gennemfører de certifikatfag og grundfag som de måtte mangle.
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2.4 Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsen sker på baggrund af de opgaver der stilles af faglæreren, opgaverne bliver
gennemgået og du får en tilbagemelding på hvordan opgaverne er udført.
Eleven vurderes ud fra sin evne til at forklare, perspektivere og reflektere over sine faglige valg og
handlinger, som de kommer til udtryk i den faglige prøves besvarelser og elevens rapporter.
Eleven vurderes på grundlag af sin:









Faglige problemløsning
Forståelse af medietyper og deres produktionsmetoder
Anvendelse af værktøjer, teknikker og programmer
Anvendelse af gængse regler
Forståelse og anvendelse af kvalitetsparametre, metoder og redskaber
Anvendelse af fagligt sprog, udtryk og begreber
Forståelse af målgruppe og kommunikationsstrategier
Formidling, kvalitetsvurdering og evaluering af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater

2.5 Grundforløbsprøven
Grundforløbseksamens-ugen:
I den sidste uge er afsat en dag grundforløbseksamen, samt et afslutningsarrangement.

Grundforløbseksamen er en eksamen der indeholder elementer fra de uddannelsesspecifikke fag,
som du skal bestå for at starte på undervisningen i hovedforløbet.
Eksaminationsgrundlaget består af to dele, der i alt vare 6 timer inklusiv mundtlig eksamination:
En mundtlig fremlæggelse og en praktisk prøve.
1. del:
Du skal udføre en mindre anlægs-, bygnings- eller kloakopgave. Du skal under den praktiske prøve,
mundtlig besvare spørgsmål fra eksaminator og censor om udførelseskravet på opgaven,
sikkerhed og egen vurdering.
Når Du har udført sin praktiske opgave stiller censor og eksaminator spørgsmål til udførelsen af
den praktiske del.
2. del:
Her skal du trække en række spørgsmål der kan omhandle matematiske begreber, arbejdsmiljø,
fagrelevante spørgsmål
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Eksamen udføres som en enkeltmandsopgave.
Bedømmelseskriterier for den praktiske eksamen:
Anlægs- og brolæggerteknik:
Anlægsopgaven skal være målbar og udført for at bestå
Ud af følgende bedømmelseskriterier skal mindst 3 af følgende kriterier være opfyldt
Afvandingsfald er udført jf. de gældende normer
Jævnhed jf. normer
Modulmål jf. normer
Linjer og flugter jf. normer
Klip-/skæringer
Byggeteknik:
Bygningsopgaven skal være målbar og udført for at bestå
Ud af følgende bedømmelseskriterier skal mindst 3 af følgende kriterier være opfyldt
Forskalling
Lod
Vage
Armering
Målfasthed
Kloak:
Bygningsopgaven skal være målbar og udført for at bestå
Ud af følgende bedømmelseskriterier skal mindst 3 af følgende kriterier være opfyldt
Målfasthed til opføringsrør
Hensigtsmæssig placering af hovedledning
Promillefald
Understøtning
Arbejdsmiljø
Eleven skal som minimum have anvendt 2 kriterier i processen for at bestå
Hjælpemidler
Værnemidler
God ergonomi
Holdt orden på det tildelte areal
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