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Lokal undervisningsplan for GF2  

Juni 2017 

Industritekniker og Værktøjsmager NEXT 
(særskilt undervisningsplan for eux)  

 
1. Generelt for skolen 

Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 

hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt i centrene samt at sikre en fælles standard omkring centrale 

områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, optagelse i skolepraktik m.m. 

Da afsnittet er fælles for alle uddannelser på NEXT, skal det således kun udarbejdes én gang: 

 
 

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 hoved-målsætninger (: 

 
 Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et 

samarbejde med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes 
kompetencer 

 

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

 

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

 

 Undervisningen er overvejende 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. 
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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 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. 
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Hertil er der nedenfor (afsnit 2) beskrevet en bedømmelsesplan for den enkelte uddannelse – herunder 

hvordan bedømmelsen af det enkelte læringselement/modul i praksis finder sted! 
 

 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

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: 
 Den løbende evaluering. 
 Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 

 Eksamen 

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. 
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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. 

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: 
 

EUD: 
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 

 

  
 

 
1.4 Eksamensregler 

Afsnit 1.5 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: 
 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven ønsker 
adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2) 

 
 

1.4 Eksamensregler på NEXT- erhvervsuddannelserne 
1.4.1 Organisation 

 

 

 

 

1.4.2 Information 
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1.4.3 Eksamen 

 
 

1.4.4 Beskrivelse af prøveformer 
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 
indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 
Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget 
som helhed (Jf. §8 i BEK 683, 08.06.2016). 
Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 
Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

Indstilling til eksamen. 
Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 
elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 
årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 
Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 
ministeriet inden 10 hverdage (Jf. §13 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 683, 08.06.2016) 
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 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-trinscala eller anden form for bedømmelse 

 

 

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 
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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 inden for en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 

 

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

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 
Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 
klageren og evt. andre berørte. 
Denne afgørelse kan indeholde: 

 

 Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 
 Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 
 Meddelelse om at klagen er afvist 

 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 
Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen 
til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

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

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

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

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

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

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

 

 

Bilag A: Eksamensreglement for elever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6)   Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir  

 
 
 

 7)   Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

 
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 

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 

 
9)  tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig 

eksamen på et nyt tidspunkt. 

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

 

 
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. 

 
 

1.6 Kriterier ved optagelse af elever i adgangsbegrænsede uddannelser 

Ikke aktuelt 

 
 

1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver 

og udstedelse af beviser 

Grundforløbsprøven er udarbejdet med alle andre udbyder af dette GF2 forløb, for at opnå en fælles 
standard på landsplan. Prøveformen er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg. 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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Del 2 i den lokale undervisningsplan udarbejdes decentralt af ledere og 

medarbejdere på uddannelseslederniveau efter nedenstående vejledninger 

 
2.0 Fagenes formål og profil 

www.retsinformation.dk 
 

Ministeriets vejledning til beskrivelse af de uddannelsesspecifikke fags formål og profil er i øvrigt: 

 

”Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte 
metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det 
formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 
uddannelsen …. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen …. 

I fagets profil indgår en beskrivelse af de faglige metoder, faglige processer, faglige værkstøjer og materialer, 
der er undervisningens genstand og (indgår i) fagets profil. Skolen beskriver endvidere, hvordan eventuelle 
certifikatkrav indgår i fagets profil” 

 
Bemærk, at både de uddannelsesspecifikke samt valg- og grundfagene skal beskrives.” 

Vær opmærksom på krav i §32 i HB om udbud af mindst tre af følgende valgfagstyper i grundforløbet: 

Støttefag, bonusfag, grundfag og erhvervsfag. Heraf skal støtte fag være det ene! 

 

 

 

(Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 367, 19.04.2016. Grundfagene ses beskrevet i 

BEK 683, 08.06.2016 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne) 

1.Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil: 
I forbindelse med undervisningen opnår du kendskab til den branche, du skal ud og arbejde i. Du får viden om 

industriteknikerens arbejde, der omfatter både manuelt arbejde og arbejde med computere, eksempelvis vil du 

blive undervist i at tegne i 3D programmer samt andet software. 

Du lærer om bearbejdning i metaller og betjening af manuelle bearbejdningsmaskiner samt betjening af 

computerstyrede maskiner. 

Du skal arbejde med dokumentation og planlægning og udføre opgaver med hensyn til de gældende miljø og 

sikkerhedsbestemmelser, herunder viden om brandbekæmpelse og førstehjælp. Der vil desuden være fokus på 

kvalitet og forståelse af denne. 

Der vil blive lagt stor vægt på kommunikation og samarbejde i teambaserede grupper, din egen vurdering af dit 

arbejde samt passende præsentation af de projekter og opgaver i laver i forbindelse med undervisningen. 

For at undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt, vil du i en del af timerne skulle arbejde 
sammen i grupper med opgaver stillet i værkstederne. Du vil blive udfordret med opgaver der ligger 
på forskellige niveauer. 

 

 

 

2.Grundfag – formål og profil: 

http://www.retsinformation.dk/
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Grundfagets faglige mål opfyldes primært 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. Grundfagene ses beskrevet i BEK 683, 
08.06.2016 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856 
 

Grundfag på Industritekniker og værktøjsmager: 
1. Fysik på F-niveau, bestået. 
2. Dansk på E-niveau, bestået. 
3. Engelsk på E-niveau, bestået. 
4. Matematik på D-niveau, bestået. 

 

 
Er din sidst afsluttede uddannelse på 9. klasses niveau, svarende til g-niveau, vil du blive undervist i 
fysik-f og matematik-d på GF2. Dansk og Engelsk skal du erhverve dig på anden vis. 
NEXT anbefaler: 

 KVUC sideløbende med GF2 

 KVUC i din første praktikperiode forud for hovedforløb 1 

 10. klasse inden opstart 

 GF2 på andet relateret uddannelsesområde forud for GF2 Industritekniker eller værktøjsmager 

eller efterfølgende. Bemærk du bruger et ekstra klip ved denne løsning, men bliver samtidig 

attraktiv for større arbejdsområde. Det kunne for eksempel være GF2 på smedeuddannelsen. 

Starter du med samme eller højere niveau end overgangskravene er dine muligheder følgende: 
Er du under 25 eller EUV3 elev, kan du tage grundfagene matematik og fysik på højere niveau, op til 
C-niveau 
Du kan tage et bonusfag i stedet for grundfaget 
Det er muligt for dig, at løfte dit grundfagsniveau i fysik og matematik til c-niveau, alt efter din 
foregående uddannelse. 

 
Inden for de første to uger af GF2, foretager skolen en realkompetencevurdering med dig, så din 
individuelle planlægning realiseres i forhold til dit udgangspunkt. Du kan altid søge vejledning på 
skolen forud for GF2. 

 
 

Dansk: 

Du får styrket dine forudsætninger for at benytte det danske sprog til kommunikation og samarbejde i både din 

dagligdag og på dit arbejde. Du får udviklet dine innovative, kreative, analytiske og kritiske evner til at løse 

opgaver og møde udfordringer i din hverdag. Undervisningen er erhvervsfagligt tonet, så du udvikler dine evner til 

at begå dig i det miljø, du uddanner dig til. 

 

Engelsk: 

Du udvikler din viden omkring engelsk, samt dine færdigheder og kompetencer, både generelt og erhvervsfagligt, 

i forhold til kommunikation og kultur. Dine evner til at kommunikere og varetage arbejdsopgaver i et 

internationalt miljø skærpes, hvorved du styrker dine forudsætninger for beskæftigelse og kompetenceudvikling. 

Du vil blive undervist inden for områderne kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og 

sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856
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Fysik: 

Du får indsigt i de fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi og udvikler dine 

forudsætninger for at arbejde med de fysikfaglige emner, der findes inden for dit erhvervsuddannelsesområde. 

Gennem praktisk arbejde får du forståelse for fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens 

påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. 

 

Matematik: 

Du lærer at anvende matematik til løsning eller analyse af praktiske opgaver og at kommunikere derom. Du får 

kompetencer til at foretage erhvervsfaglige beregninger og anvende matematikken i din hverdag på 

arbejdspladsen. 

 

3. Valgfag, bonusfag, erhvervsfag 3 og støttefag– formål og profil: 

Valgfag: 

De enkelte grundfag kan indgå som valgfag, hvis du allerede har niveauet på overgangskravet, men ønsker at 

løfte til et højere niveau. Vi kan på alle grundfag tilbyde at løfte til c-niveau. 

 

Bonusfag: 

Bonusfagene kan variere på de årlige GF2 forløb. Fælles for bonusfagene er, at de er fagligt relevante, og 

områder der ligger ud over pensum. Udbuddet er en variabel, da behovet på arbejdsmarkedet varierer. Bonusfag 

kan for eksempel være fag som: 

 

 PLC og Pneumatik 

 robotprogrammering og styring 

 Gnistbearbejdning 

 GPS-3D målemaskine 

 Projektstyring 

 Lean 

 

 
Støttefag: 
Støttefag planlægges løbende gennem GF2 forløbet. Primært planlægges støttefag i relation til grundfagene, så 

du som elev kan få ekstra støtte ved områder hvor dette kræves. Støttefag planlægges med omkring 2 lektioner 

pr. uge, men kan variere efter behov. 

 

Erhvervsfag 3: 
Erhvervsfag 3 er i store dele af forløbet integreret i dine uddannelsesspecifikke fag, da vi helt bevidst forsøger at 
smelte fagene sammen, for at helhedsorientere GF2 forløbene 

 

LEAN - 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. 
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2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
Vejledning: Indsæt en overordnet beskrivelse af undervisningsforløbet og formålet med de enkelte 

undervisningsmoduler, der indgår i hele GF2-forløbet. Brug et elevvenligt sprog og en oversigtsgivende form. 

Oplys oversigtsmæssigt om de enkelte undervisningsmoduler – herunder kort om hvilke fag, faglige processer, 

faglige værktøjer, materialer, opgaver, prøver og eksaminer, der indgår i forløbet samt grundforløbsprøven. 

Brug gerne grafik! Her oplyses også om eventuelle certifikatkrav i undervisningsforløbet. Meningen er, at elev, 

virksomhed og andre interessenter skal kunne danne sig et overblik over hele undervisningsforløbets indhold 

og struktur: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I din uddannelse indgår følgende elementer: 
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”Tegningsforståelse” 

Du vil blive undervist i: 

 Et kompendium om teknisk tegning. 

 At tegne tegninger som skal bruges til at arbejde efter på værkstedet. 

 At betjene Computer programmet SolidWorks, hvor der skal fremstilles tegninger til brug i 

værkstedet. 

 

”Måle og kvalitetsteknik” 

Du vil blive undervist i: 

 Brugen af måleredskaber. 

 Projektarbejde hvor kvalitetsbevidstheden bliver øvet. 

 At fremstille måleskemaer på de emner som bliver produceret på værkstedet. 
 

”CNC teknik” 

Du vil blive undervist i: 

 At arbejde med computer programmet cimco edit. 

 At opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer. 

 Projektarbejde på CNC maskiner. I den forbindelse vil man lære at programmerer, opstille og 

bearbejde på cnc maskinen. 

 

”Bearbejdningsteknik”. 

Du vil blive undervist i: 

 At opmåle drejebænke, vertikalhoved på fræser og maskinskruestikke inden brugen af dem. 

 Udførelse af rengørings på maskiner. 

 At fremstille emner på drejebænke, fræser og boremaskiner i forskellige materialer ud fra korrekt 

skæredata. 
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2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler – bemærk, at der her 

skal udarbejdes særskilt beskrivelse af alle undervisningsmodulerne i hele GF2-forløbet 

 

Vejledning: indsæt beskrivelse af de enkelte undervisningsmoduler med oplysning om formål, læringsudbytte, 

valg af arbejdsformer, opgaver og undervisningsdifferentiering. Bemærk ministeriets krav/vejledning om hvilke 

didaktiske principper, som bør være grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningsmodulerne: 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres 
fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 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, 
understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

 
Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle 
elevens faglige og personlige identitet. 

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

”Bearbejdningsforståelse” 
Du vil blive undervist i: 

 At fremstille operationsbeskrivelser til brug når du er på maskinerne. 

 At finde relevante oplysninger i opslagsværker, på nettet og diverse aps. 

 Korrekt valg af skæredata ved spåntagende arbejde. 

 Arbejdet med sikkerhed og miljøregler i forhold til arbejdet på værkstedet. 

 

Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l.: 
6.1. Kompetencer svarende til førstehjælp, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 

1. september 2014 

6.2. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse, efter Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014 
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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. 

 
Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige 
fag i grundforløbets 2. del. (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 

 

Undervisningsmodulets formål: 

Projektnavn: ”Tegningsforståelse” 

Undervisningsmodulets formål: 
Du skal fremstille arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg i 

overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning 

 

Elevens læringsudbytte: 
Du vil være i stand til at fremstille arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation til brug i 

værkstedet, hvor projekter skal fremstilles. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Differentieret undervisning som foregår i teori og praksis. 
 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 

Der vil være adgang til et opgavekatalog hvor eleverne vil starte op på samme opgave og herefter vil eleverne 

blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være opgaver der opfylder overgangskravene og talent opgaver til 

de særligt dygtige elever. 

Opgaverne vil blive uploadet til elevplan så snart denne er opdateret. 

Projektnavn: ”Bearbejdningsforståelse” 

Undervisningsmodulets formål: 
Du kan planlægge maskinarbejde og bruge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede 

publikationer til opslag af skærehastigheder og andet til brug på bearbejdningsmaskinerne. 

 

Elevens læringsudbytte: 
Du vil være i stand til at planlægge maskinarbejde og bruge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder 

internetbaserede publikationer til opslag af skærehastigheder og andet til brug på 

bearbejdningsmaskinerne. Dette vil være til brug for de projekter du skal fremstille i værkstedet. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Differentieret undervisning som foregår i teori og praksis. 
 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 
Der vil være adgang til et opgavekatalog hvor eleverne vil starte op på samme opgave og herefter vil eleverne 

blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være opgaver der opfylder overgangskravene og talent opgaver til 

de særligt dygtige elever. 

Opgaverne vil blive uploadet til elevplan så snart denne er opdateret. 

Projektnavn: ”Bearbejdningsteknik på konventionelle maskiner” 
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Undervisningsmodulets formål: 

Du kan udføre fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og boreoperationer med faglig 

sikkerhed på konventionelle værktøjsmaskiner og anvendelse af korrekte data for spåntagende 

bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer. 

 

Elevens læringsudbytte: 

Du kan udføre fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og boreoperationer med faglig 

sikkerhed på konventionelle værktøjsmaskiner og anvendelse af korrekte data for spåntagende 

bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer. Opgaverne skal fremstilles i værksted og vil blive 

niveaudelt. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Differentieret undervisning som foregår i teori og praksis. Teorien vil være korte lektioner som er relateret til 

projekter i værkstedet. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 
Der vil være adgang til et opgavekatalog hvor eleverne vil starte op på samme opgave og herefter vil eleverne 

blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være opgaver der opfylder overgangskravene og talent opgaver til 

de særligt dygtige elever. 

Opgaverne vil blive uploadet på It´s learning så snart denne er opdateret. 

Projektnavn: ”CNC teknik” 

Undervisningsmodulets formål: 
Du kan programmere og udføre grundlæggende fremstillingsopgaver på CNC-styrede værktøjsmaskiner, 

samt anvendelse af korrekte data for spåntagende bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer. 

 

Elevens læringsudbytte: 
Du kan programmere og udføre grundlæggende fremstillingsopgaver på CNC-styrede værktøjsmaskiner, 

samt anvendelse af korrekte data for spåntagende bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer. CNC 

vil indgå i projektet du skal fremstille i værkstedet. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Differentieret undervisning som foregår i teori og praksis. Teorien vil være korte lektioner som er relateret til 

projekter i værkstedet. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 
Der vil være adgang til et opgavekatalog hvor eleverne vil starte op på samme opgave og herefter vil eleverne 

blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være opgaver der opfylder overgangskravene og talent opgaver til 

de særligt dygtige elever. 

Opgaverne vil blive uploadet på It´s learning så snart denne er opdateret. 

Projektnavn: ”Måle og kvalitetskontrol” 

Undervisningsmodulets formål: 
Du kan opmåle og vurderer kvalitet med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved anvendelse af 

skydelære og mikrometermåleværktøj. Du kan justerer og kalibrer bearbejdnings- og måleværktøjer. 
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Elevens læringsudbytte: 
Du kan opmåle og vurderer kvalitet med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved anvendelse af 

skydelære og mikrometermåleværktøj. Du kan justerer og kalibrer bearbejdnings- og måleværktøjer. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Differentieret undervisning som foregår i teori og praksis. Teorien vil være korte lektioner som er relateret til 

projekter i værkstedet. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 
Der vil være adgang til et opgavekatalog hvor eleverne vil starte op på samme opgave og herefter vil eleverne 

blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være opgaver der opfylder overgangskravene og talent opgaver til 

de særligt dygtige elever. 

Opgaverne vil blive uploadet på It´s learning så snart denne er opdateret. 
 

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 

Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmoduler 

Projekt: ”Bearbejdningsforståelse”. 

1.3. Produktionsplanlægning af maskinarbejde 

1.4. Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer 

1.8. Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning 
1.10. Korrekt opretning af emnet- og, justering af denne på konventionelle og CNC styrede 

værktøjsmaskiner 

1.11. Sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse 

af arbejdet, samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt 

 

Projekt: "Bearbejdningsteknik på konventionelle maskiner" 

2.1.10. Udførelse af opretnings-, justerings af emner på maskiner 

2.1.11. Udførelse af rengørings-, på maskiner 
2.1.12. Formidling af og samarbejde med andre om videns søgning, planlægning, konstruktion og udførelse 

af enkle opgaver med henblik på kvalitets og produktivitets udvikling 

2.1.13. Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 
4.5. planlægge et samarbejde med andre om videns søgning i relation til planlægning, konstruktion og 

udførelse af fremstillingsopgaver 

1.7. Fremstilling af emner og maskindele 
2.1.5. Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm pr. omdrejning med henblik på ønsket 

overfladebeskaffenhed, i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til rådighed værende 

værktøj 
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2.1.7. Udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og boreoperationer med faglig 

sikkerhed på konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner. Herunder valg af korrekte data for 

spåntagende bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer 

4.6. selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, fræse- og boreoperationer 

på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner 

4.9. planlægge og udføre enkle opretnings-, justerings- arbejdsopgaver på maskiner 
4.10. arbejde sikkerheds- og miljømæssigt korrekt samt kunne referere kendskab til forhold der har 

indflydelse på arbejdsrelevant ergonomi 

 

Projekt: "CNC teknik". 

1.5. Forberedelse til produktion på en CNC maskine 
4.3. opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer, med henblik på 

fastlæggelse af skæredata og overfladebeskaffenhed samt formler for værkstedstekniske beregninger og 

geometriberegning ved ISO CNC programmering 

1.6. Brug af CNC-tekniske beregninger ved programmering af emnekonturer 
2.1.6. Udførelse af beregning af geometri koordinater og skæringspunkter for skrub og slet bearbejdning af 

korrekt emnekontur ved CNC programmering 

4.4. demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske beregninger ved 

programmering af emnekonturer 

 

 

Projekt "Måle og kvalitetsteknik" 

2.1.8. Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved anvendelse af 

skydelære og mikrometermåleværktøj 

2.1.9. Justering og kalibrering af produktionens bearbejdnings- og måleværktøjer 
4.7. ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj, afgøre om mål, form- og dimensions 

tolerancer, er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag 

4.8. planlægge og udføre justering af bearbejdnings- og måleværktøjer 

 

Projekt "Tegningsforståelse". 

1.1. Normer og standarder for afbildning og tegningers grundlæggende DS/EN ISO symbol betydning 
1.2. Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed 

ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle maskindele 

2.1.2. Udarbejdelse af arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg 

2.1.1. Aflæsning og vurdering af 2D arbejdstegninger 

2.1.3. Forklaring af geometriske karakteristika for komponenter udført på 2D arbejdstegninger 

4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
 

4.1. udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg i 

overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning 

4.2. bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling af enkle maskindele, 

er I overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag 

 
 

Elevens læringsudbytte: 

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

1.1. Normer og standarder for afbildning og tegningers grundlæggende DS/EN ISO symbol betydning 
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1.2. Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed 

ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle maskindele 

1.3. Produktionsplanlægning af maskinarbejde herunder operationsbeskrivelser 

1.4. Brug af bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer 

1.5. Forberedelse til produktion på en CNC maskine 

1.6. Brug af CNC-tekniske beregninger ved programmering af emnekonturer 

1.7. Fremstilling af emner og maskindele 

1.8. Korrekt valg af skæredata ved spåntagende bearbejdning 

1.10. Korrekt opretning- og, justering af konventionelle og CNC styrede værktøjsmaskiner 
1.11. Sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet, 

samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt 

 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 

enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: 

2.1.1. Aflæsning og vurdering af 2D arbejdstegninger 

2.1.2. Udarbejdelse af arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg 

2.1.3. Forklaring af geometriske karakteristika for komponenter udført på 2D arbejdstegninger 
2.1.4. Valg af skærehastighed i forhold til den givne proces, det givne materiale, og det til rådighed værende 

værktøj 

2.1.5. Valg af tilspænding i mm pr. min. eller mm pr. omdrejning med henblik på ønsket 

overfladebeskaffenhed, i forhold til den givne proces, det givne materiale og det til rådighed værende 

værktøj 

2.1.6. Udførelse af beregning af geometri koordinater og skæringspunkter for skrub og slet bearbejdning af 

korrekt emnekontur ved CNC programmering 

2.1.7. Udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af dreje-, fræse- og boreoperationer med faglig 

sikkerhed på konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner. Herunder valg af korrekte data for 

spåntagende bearbejdning i stål, metaller samt plastmaterialer 

2.1.8. Opmåling og kvalitetsvurdering med faglig sikkerhed af fremstillingsopgaver ved anvendelse af 

skydelære og mikrometermåleværktøj 

2.1.9. Justering og kalibrering af produktionens bearbejdnings- og måleværktøjer 

2.1.10. Udførelse af opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner 

2.1.11. Udførelse af rengørings-, smørings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner 
2.1.12. Formidling af og samarbejde med andre om videns søgning, planlægning, konstruktion og udførelse 

af enkle opgaver med henblik på kvalitets og produktivitets udvikling 

2.1.13. Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 

2.2. Eksempler på enkle opgavetyper: 

2.2.1. Der er ikke angivet eksempler på enkle opgavetyper 
 

3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller 

standard: 

3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 

4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.1. udføre arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD-anlæg i 

overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning 

4.2. bedømme om målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved fremstilling af enkle maskindele, 

er I overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag 

4.3. opsøge bearbejdningsteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer, med henblik på 

fastlæggelse af skæredata og overfladebeskaffenhed samt formler for værkstedstekniske beregninger og 
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geometriberegning ved ISO CNC programmering 
4.4. demonstrere viden om skæredataberegninger samt brug af CNC tekniske beregninger ved 

programmering af emnekonturer 

4.5. planlægge et samarbejde med andre om videns søgning i relation til planlægning, konstruktion og 

udførelse af fremstillingsopgaver 

4.6. selvstændigt planlægge og udføre produktion af emner ved hjælp af dreje-, fræse- og boreoperationer 

på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner 

4.7. ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj, afgøre om mål, form- og dimensions 

tolerancer, er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag 

4.8. planlægge og udføre justering og vedligeholdelse af bearbejdnings- og måleværktøjer 

4.9. planlægge og udføre enkle opretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på maskiner 
4.10. arbejde sikkerheds- og miljømæssigt korrekt samt kunne referere kendskab til forhold der har 

indflydelse på arbejdsrelevant ergonomi 

 

Grundfag på Industritekniker og værktøjsmager: 

Fysik på F-niveau, bestået. 

Dansk på E-niveau, bestået. 

Engelsk på E-niveau, bestået. 

Matematik på D-niveau, bestået. 

 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Fagintegration 
Vejledning: indsæt oplysning om sammenhængene mellem fagene i modulet, så det fremgår hvordan grundfag 

og de uddannelsesspecifikke fag søges integreret: 
 

 

Fagintegration: 

Bearbejdningsforståelse: 

Samspil: Matematik og Fysik 

CNC teknik: 

Samspil: Matematik og Fysik 

Bearbejdningsteknik på konventionelle maskiner 

Samspil: Matematik Fysik 

Tegningsforståelse: 

Samspil: Matematik 

Bearbejdningsforståelse 
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Samspil: Matematik og Fysik 

 
 

Fysik F 

Eleven skal i teorilokalet: 
Eleven får indsigt i de fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi og udvikler 

dine forudsætninger for at arbejde med de fysikfaglige emner, der findes inden for dit 

erhvervsuddannelsesområde. Gennem praktisk arbejde får du forståelse for fysikkens betydning for den 

teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Du kan læse mere i bilag 9 i 

BEK 1009 af 22.09.14. 

SI-enheder og Præfikser 

Materialelære 

El-lærer 
Energiformer (herunder også CO2 neutral energiformer, globalopvarmning osv.) 

Kræfter 

Tryk 

Magnetisme 

 

Eleven skal i værkstedet: 

Arbejde med SI-enheder (bl.a. arbejde med måleudstyr) 
Arbejde med tryk (Bl.a. hvor stor belastning yder maskinerne på underlaget. Pascal) 

Strøm og effekt forbrug på maskinerne 

Materialelære (densitet, længdeudvidelse og legeringer) 

Energiforbrug. Herunder genanvendelse. 

 

Matematik D 

Eleven skal i teorilokalet: 
Lærer at anvende matematik til løsning eller analyse af praktiske opgaver og at kommunikere derom. Du får 

kompetencer til at foretage erhvervsfaglige beregninger og anvende matematikken i din hverdag på 

arbejdspladsen. Du kan læse mere i bilag 13 i BEK 1009 af 22.09.14. 

Procentregning 

Brøker 

Ligninger 

Arealberegning 

Rumfangsberegning 

Trigonometri retvinklet trekant 

Cosinus- og sinusrelationer. 

Koordinatsystem 

Procentuel vækst (lån) 

Grafisk fremstilling 

Ligefrem og omvendt proportionalitet 

2 ligninger med 2 ubekendte. 

Funktionsbegreber. 

Projekter 

Potenser 

 

Eleven skal i værkstedet: 

Procentregning (spild af materiale, målstoksforhold) 

Ligninger (skærehastigheder) 
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2.2.2 Prøver og eksaminer 
Vejledning: Her beskrives hvilke prøver (inklusiv opgavetyper) der indgår undervisningsmodulet samt varighed 

af prøverne 

For alle elementer/projekter vil der være løbende evaluering eller test af dit faglige udbytte. 

 

Det samlede forløb afsluttes med en grundforløbsprøve, som indeholder både en praktisk del og en 

teoretisk prøve. 

 

Grundforløbsprøven ligger op til den mundtlig eksamination på 30 min. Varighed inklusiv votering. Eksamen 

tager udgangspunkt i elevens projektorienterede GF2 prøve, samt den teoretisk prøve forud for eksamen. 

Disse to områder indgår ikke i vurderingen om bestået/ikke bestået, men bruges som omdrejningspunkt for 

den mundtlige eksamination, hvor der er beskikket censor. 
 

 

 

 

2.2.3 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Vejledning: Oplys om gennemførelsen af undervisningsmodulet stiller særlige krav til enten udstyr eller 

lærerkvalifikationer? 
 

 

 

 
 

2.3 Løbende evaluering 

 Vejledning:  Oplys om, hvordan I løbende igennem hele undervisningsforløbet sikrer:  
 

Arealberegning 
Rumfangsberegning 

Trigonometri retvinklet trekant. 

Koordinatsystem 

Økonomi 

 
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. 

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. 

 at eleven har aktuel viden om eget niveau? 

 udpeger områder sammen med eleven som kræver forstærket indsats? 
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 Inspirerer eleven til yderligere læring?  
 

Bemærk ministeriets vejledning/krav til den løbende evaluering: 
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne 
handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og 
feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden 
inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af  undervisningen. 

Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 
(Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 

 

 

 
 

2.4 Afsluttende standpunNEXTbedømmelse 
 

 

 
 

2.5 Eksaminationsgrundlag 
Vejledning: Skolen beskriver det konkrete eksaminationsgrundlag. Eksaminationsgrundlaget er det faglige 
stof eller materiale, som der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at 
demonstrere de opnåede kompetencer. Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tage udgangspunkt i 
væsentlige mål og krav. Det vil sige, at skolen inden for fagets mål kan udvælge de mål, der af skolen vurderes 
som de væsentlige. Alle mål og krav behøver således ikke indgå i eksaminationsgrundlaget. Eleven skal fra 
undervisningens begyndelse kende de mål, som skolen vurderer som væsentlige (Jf. Bilag 2 i 
Hovedbekendtgørelsen) 

 

 

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? 

Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker 

elevens opfyldelse af fagets mål (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen ) 

 

Eksaminationsgrundlaget vil være din evne til at: 

 Udvælge og anvende de korrekte 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 

 Beregne skærehastigheder i forhold til værktøjer og materialer. 

 Forstå betydningen af, at kvalitetskriterier og -specifikationer overholdes 
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2.6 Bedømmelsesgrundlag 
Vejledning: Skolen beskriver det konkrete bedømmelsesgrundlag. Bedømmelsesgrundlaget vedrører de 
produkter, processer eller præstationer, der gøres til genstand for bedømmelsen. Det er skolens opgave at 
afklare, hvilke elementer, der skal indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal 
tillægges. Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens  begyndelse 
(Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 

 

 

 

2.7 Bedømmelseskriterier 
Vejledning: Skolen beskriver bedømmelseskriterierne. Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i 
bedømmelsesgrundlaget beskrive i hvilken grad, eleven lever op til de væsentlige mål. 
Bedømmelseskriterierne skal således beskrive, hvad skolen forventer, af en præstation i forhold til en bestemt 
opgaveløsning for at bestå prøven. Det skal fremgå, hvordan skolen skelner mellem væsentlige og uvæsentlige 
mangler i opgaveløsningen. 

(Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 
 

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

gældende regler 

 

 Du bedømmes på evnen til mundtlig, via faglige termer, at dokumentere eller diskutere faglige 

problemstillinger/udfordringer ved udførelsen af de praktiske arbejdsopgaver. 

 Du vurderes på forståelsen af principper og metodik i arbejdet samt refleksion over muligheden for 

at udføre processen mere optimeret 

 Du bedømmes ud fra brede opnåede kompetencer, hvor faglige, sociale og personlige 

kvalifikationer tænkes sammen i en helhedsforståelse af, hvad du bør have kendskab til på 

nuværende tidspunkt af din uddannelse. 

 Du bedømmes på evnen til at indgå i en faglig dialog vedr. de udførte arbejdsopgave og projekter, 
der er udvalgt som bedømmelsesgrundlag, samt kvalitetskravene til disse 

 Du skal kunne anvende de grundlæggende faglige termer korrekt 
 Du skal kunne argumentere for brugen af specifikke værktøjer til både problemløsning og 

bearbejdning af materialer 

 Du skal på begynderniveau vise 
 Forståelse for den industri og de tilhørende processer, du som industritekniker kan komme 

til at arbejde i 
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2.8 Grundforløbsprøven 

Vejledning: Oplys om grundforløbsprøvens indhold, varighed og forløb – bemærk følgende vejledning UVM: 

 
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven varer mellem 30 minutter og 7 timer. 

Prøven skal skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den 

pågældende uddannelse i form af overgangskrav: viden, færdigheder og  kompetence. 

 
Den nye grundforløbsprøve giver skolerne bedre muligheder for at inddrage både praktiske og teoretiske 

elementer i opgaverne ved prøven. 

 

Opgaven kan omfatte en praktisk og en teoretisk del eller en af disse dele og stilles af skolen i samarbejde 

med andre relevante skoler og vedkommende faglige udvalg. 

 
De nærmere rammer for prøven fastsættes i beskrivelsen af det uddannelsesspecifikke fag i den lokale 

undervisningsplan, dvs. at det lokale uddannelsesudvalg medvirker. 

 

Skolen kan tilrettelægge grundforløbsprøven som gruppeprøve. Varigheden af en gruppeprøve er mindst 30 

minutter pr. deltager i gruppen. 

 

Efter afholdelsen af prøven sender skolen opgaven til det faglige udvalg til orientering. 

 
Udbyder skolen ikke hovedforløb i uddannelser, som grundforløbets 2. del retter sig mod, skal skolen 

samarbejde om grundforløbsprøven med skoler, der udbyder disse hovedforløb. 

 
(Jf. ministeriets hjemmeside: ”Spørgsmål og svar om reformen”) 

 

 

 

Grundforløbsprøven ligger op til den mundtlig eksamination på 30 min. Varighed inklusiv votering. Eksamen 

tager udgangspunkt i elevens projektorienterede GF2 prøve, samt den teoretisk prøve forud for eksamen. 

Disse to områder indgår ikke i vurderingen om bestået/ikke bestået, men bruges som omdrejningspunkt for 

den mundtlige eksamination, hvor der er beskikket censor. 
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